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introdução

Patrimônio cultural no braSil e na 
argentina: entre o local e o global

lúcio menezeS Ferreira

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro (....).

O presente é tão grande, não nos afastemos (...).
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a 
vida presente.

Carlos Drummond de Andrade. Mãos Dadas

O objetivo geral desse livro é apresentar estudos de caso sobre pro-
cessos de patrimonialização do passado e da cultura no Brasil e na Argen-
tina. Como todo livro, esse possui sinais discerníveis de produção, com 
suas balizas institucionais e teóricas. As primeiras provêm de um convênio 
entre o Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural, do Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas (ICH-UFPEL), e o 
Programa de Pós-Graduação em Economia Política da Cultura – Estudos 
sobre Produções Culturais e Patrimônio, da Faculdade de Filosofia e Letras 
da Universidade de Buenos Aires (FFyL/UBA). O convênio, ainda vigente, 
firmou-se, em 2009, com financiamento do Programa de Cooperação Inter-
nacional Associado para o Fortalecimento da Pós-Graduação, mantido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Estampamos, aqui, discussões entabuladas no âmbito do convênio. 
Elas ocorreram, principalmente, durante as missões de trabalho cumpridas 
por alguns dos pesquisadores argentinos (Alejandro Balazote, Marta Du-
jovne, Alicia Martín, Mónica Montenegro, María Clara Rivolta e Mónica 



Rotman) e brasileiros (Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e Lúcio Menezes 
Ferreira) ligados ao convênio. Contudo, incorporamos, também, contribui-
ções de outros brasileiros e argentinos, cujos trabalhos afinam-se pelo dia-
pasão de nosso tema de pesquisa: o estudo das políticas de representação e 
gestão do patrimônio cultural no Brasil e na Argentina. 

A baliza teórica principal desse livro, e que originalmente circunscre-
veu o projeto de pesquisa de nosso convênio, situa-se em solo latino-ame-
ricano. Valemo-nos, mais especificamente, dos aportes que pesquisadores 
latino-americanos, notadamente antropólogos brasileiros e mexicanos, de-
linearam, a partir dos anos 1980, para o estudo do patrimônio cultural (para 
outras análises dessa discussão, Cf. Abreu 2008; Benedetti 2004; Flores-
cano 1983; Mantecón 1998; Rotman 2009). No Brasil, assinalam-se como 
trabalhos pioneiros na área, dentre outros, os de Gilberto Velho (1984), 
Joaquim Falcão (1984) e Antonio Arantes (1984); no México, destacam-se 
as obras de Néstor Canclini (1989) e Guillermo Bonfil Batalla (1989). 

Sem querer simplificar as especificidades noéticas desses autores, é 
possível sumarizar seus trabalhos em cinco enunciados interligados: 1) os 
critérios de seleção do patrimônio cultural são filtrados pelos dispositivos 
das identidades culturais; geralmente, os critérios são restritivos e excluden-
tes, uma vez que, majoritariamente, são institucionalizados verticalmente 
por elites e classes dominantes; 2) historicamente, portanto, a construção 
do patrimônio cultural cimenta os alicerces dos Estados Nacionais; visa a 
homogeneizar as representações sobre a nacionalidade, inculcar noções de 
pertencimento e regras de comportamento cívico; 3) o patrimônio cultural 
conforma-se pelas interações sociais, e, sobretudo, pelos conflitos e relações 
de poder entre classes sociais; 4) os significados estabelecidos pela dinâ-
mica patrimonial fabricam, quase sempre, mecanismos de reprodução das 
desigualdades sociais; 5) a constituição do patrimônio vincula-se à distri-
buição do capital econômico e cultural global, resultando dos conflitos pela 
apropriação e usos sociais do passado. Esses cinco enunciados perpassam os 
capítulos desse livro. Equivale a dizer: os autores e autoras observam como 
as representações sobre o patrimônio cultural são presididas por regimes de 
sentido, por retóricas patrimoniais capazes de instituir formas de controle 
social, justificar subalternidades, clivagens e hierarquias sociais. 

Uma baliza teórica, contudo, pode e deve mover-se. Deve transitar en-
tre o local e o global, sem fazer do primeiro, necessariamente, uma derivação 
do segundo, mas aspirando a uma abordagem cosmopolita (Appiah 2005; 



Brondo 2009). De maneira que as três partes que costuram as tramas desse 
livro orientam-se, também, pelos debates, surgidos nas últimas duas décadas, 
sobre patrimônio cultural. A primeira dedica-se às políticas públicas do pa-
trimônio cultural. Nessa esfera, desenham-se duas configurações. A primeira 
envolve administradores da cultura, organizações não governamentais, em-
presas turísticas, movimentos civis diversos, bem como antropólogos, histo-
riadores, arquitetos, arqueólogos e museólogos (para restringir a gama dos 
profissionais ligados à faina patrimonial). Para muitos desses grupos e insti-
tuições, o patrimônio cultural tornou-se objeto de uma “cruzada” (Lowenthal 
1998): móvel para movimentos simultaneamente intelectuais, civis e polí-
ticos em prol da cidadania; bandeira do desenvolvimento auto-sustentável; 
espetacularização da cultura e alegorização do passado, isto é, a invenção 
deliberada do simulacro patrimonial para fins de exploração turística. 

A segunda configuração diz respeito à multiplicação das normas le-
gislativas de proteção ao patrimônio cultural, promulgadas localmente por 
Estados Nacionais e municípios; e, ainda, pela série de documentos, con-
vênios e convenções emanados de organismos internacionais, sendo elo-
quente, nessa linha, a atuação da UNESCO. Vistas em bloco, essas duas 
configurações das políticas públicas do patrimônio cultural instilaram uma 
mutação qualitativa: além da proteção e conservação de objetos e monu-
mentos, passou-se a valorizar a imaterialidade da cultura e a diversidade 
cultural como bens a preservar, atentando-se para os grupos subalternos 
como mantenedores e criadores de patrimônios (Rao 2010). Contudo, 
como evidenciam os quatro artigos da primeira parte desse livro – escri-
tos por Alicia Martín, Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, Mónica Rotman, 
Aline Vieira de Carvalho e Isabela Sanabria –, as legislações locais e inter-
nacionais, e os diversos grupos e instituições partícipes da “cruzada patri-
monial”, são agenciadores do patrimônio cultural; ativam-no, lidimando-o. 
Num viés antropológico, é preciso desnaturalizá-los, abandonando-se uma 
visão normativa e programática de patrimônio e confrontando-a com práti-
cas patrimoniais concretas e contestatórias (Brown 2005; Tornatore 2009). 

A segunda parte do livro invoca as relações entre patrimônio cultural, 
memória e acervos. Tais relações, nas sociedades contemporâneas, são cada 
vez mais impositivas. Isso porque, como afirma Dominique Poulot (2008), 
o imperativo da conservação da herança transformou patrimônio cultural em 
sinônimo de vínculo social. Conquanto populações e comunidades vivam, no 
mundo globalizado, a contínua experiência da diáspora e do deslocamento (e 



mesmo que esse deslocamento se dê apenas no mundo virtual da sociedade 
da informação), elas seguem territorializando suas memórias sociais em edi-
fícios, casas, ruas, artefatos e acervos abrigados em museus. 

Daí a destruição programática da herança do Outro, perpretada, sobre-
tudo, mas não exclusivamente, em contextos de guerra civil e conflito étni-
co: atos “iconoclastas” que pretendem elidir a memória social do oponente 
(Layton e Thomas 2001); guerras e conflitos devastam não apenas os corpos 
das pessoas, mas, também, os suportes materiais onde se inscrevem suas me-
mórias (Gonzáles-Ruibal 2008). Tanto mais no mundo contemporâneo, onde 
os gestos de preservar ou destruir o patrimônio tornaram-se ações cotidianas 
que se reforçam mutuamente (Holtorf 2006; Debary 2010). Ora, admitindo-
se, de um ponto de vista arqueológico, que as relações sociais entranham-se 
na materialidade, pode-se dizer que as pessoas morrem quando se lhes des-
troem os artefatos e monumentos que as representam e com os quais elas 
imaginam a si mesmas e ao mundo. Não surpreende, portanto, que as polí-
ticas públicas de patrimônio cultural, em seus multifacetados jogos com a 
memória, sejam permeadas por conflitos (Skeates 2000), percorrendo a via 
intempestiva das “heranças dissonantes”, dos usos do passado como fonte 
de recursos econômicos e simbólicos (Tunbridge e Ashworth 1995). É o que 
enfatizam, no capítulo 5 desse volume, Alejandro Balazote e Marcela Brac, 
analisando as várias narrativas sobre os processos de expropriação e lutas 
pela restituição dos territórios mapuches da Patagônia argentina. 

As relações entre patrimônio cultural, memória e acervos revertem, nas 
sociedades contemporâneas, a própria noção de autenticidade. Anteriormen-
te integrante de uma epistemologia da mensuração, verificação e validação 
de monumentos, artefatos e acervos, a autenticidade é vista, agora, como 
categoria intermediada pelas cosmologias e memórias sociais (Jones 2010). 
Assim, os acervos que constituem determinado patrimônio são sempre plu-
rais; estão permanentemente expostos aos significados conferidos pelas me-
mórias sociais, com seus ritmos temporais, festas e celebrações (Jones 2007). 

Os acervos, como índices de significação do patrimônio, são inventa-
dos pelos meios que se empregam para formá-los; pelos procedimentos que 
os reúnem como conjunto de posses transmissíveis para memórias sociais, 
suscetíveis de reconhecê-los como seus, de organizá-los, dar-lhes coerência. 
De fazê-los vivos pela pulsação da memória. Podemos notá-lo, por exem-
plo, a respeito dos acervos fotográficos do Brasil e da Argentina, conforme 
nos mostra Francisca Michelon (capítulo 6). Como argumenta a autora, os 



acervos de fotografias do século XIX, nos dois países, são incompreensíveis 
fora das narrativas e procedimentos que os consubstanciaram e permitiram 
articulá-los como legados; nos termos do tropismo patrimonial, as fotos, uma 
vez transformadas em acervos no Brasil e na Argentina, efetivaram-se como 
sociotransmissores de lugares, paisagens e pessoas (Candau 2009). 

Ao se falar em acervos e suas imbricações com o patrimônio cultu-
ral, é inevitável não lembrar-se (para seguir com os verbos da memória!) 
dos museus. Como aparatos mnemônicos, os museus desafiam, com seus 
acervos, a finitude: prometem nova vida aos objetos, dotando-os com a 
alma patrimonial. Como pontua Marta Dujovne (capítulo 7), os museus, 
exibindo seus acervos, confrontam e reinventam as memórias dos visitan-
tes. Considerando o Museu Etnográfico da UBA, Dujovne discute que a di-
vulgação museológica do patrimônio deve ser estudada segundo as formas, 
políticas e científicas, de identificação e gestão dos acervos; avaliando-se 
como os diversos públicos que frequentam os museus experimentam e 
fruem os acervos. Na linha de James Clifford (1988), a autora argumenta, 
ainda, como é insatisfatória a taxonomia do “sistema arte-cultura”, a qual, 
ao cindir os acervos entre coleções de arte e etnográficas, relega as cosmo-
logias e anseios identitários das comunidades.

Os liames entre patrimônio cultural e comunidades são, justamente, 
descritos na terceira parte desse livro. As comunidades, nas últimas déca-
das, tornaram-se influentes agenciadores do patrimônio cultural. Elas ten-
dem, hoje, a recusar a “visão da autoridade” sobre o passado, formulando 
suas próprias políticas de gestão do patrimônio cultural (Schofield e John-
son 2006). Esse movimento, que pode ser observado em escala mundial, 
conduziu a uma transformação radical nas metodologias de pesquisa e de 
administração do patrimônio cultural (Smith e Waterson 2009; Ferreira 
2011). Essa transformação foi conceituada, no final dos anos 1990, como 
descolonização metodológica (Tuhiwai Smith 1999). 

Conceito que enfeixa todos os capítulos dessa seção do livro. Assim, 
Clara Rivolta, Mónica Montenegro e Cristina Argañaraz (capítulo 10) dis-
correm sobre os diversos fenômenos multivocais relacionados com a apro-
priação e significação de um emblemático sítio arqueológico situado na 
Província de Jujuy: o Pucará de Tilcara. Em termos linguísticos, as autoras 
nos brindam com um dictum: a arqueologia, a rigor, nunca trabalha com so-
ciedades mortas, pois, como pesquisa feita para e no presente, ela vivifica o 
patrimônio; ela se refere, portanto, a nós mesmos, sejamos ou não descen-



dentes diretos dos povos que habitaram o sítio estudado, pois a disciplina 
sempre labuta em meio à “efetividade viva do presente” (Derrida 1994). 

Mencione-se que o Pucará de Tilcara é parte da Quebrada de Hu-
mahuaca, integrando, desde 2003, um grupo de sítios arqueológicos con-
siderados, pela UNESCO, como “Patrimônio da Humanidade”. O valor 
universal do sítio, chancelado pela UNESCO, confronta-se com os vários 
significados atribuídos pelas comunidades locais. Pode-se dizer, assim, que 
a tarefa de descolonizar metodologias implica, ainda, descolonizar legis-
lações. O artigo de Elena Belli e Ricardo Slavutsky (capítulo 8), ao ver-
sar sobre a gestão estatal dos sítios da Quebrada de Humahuaca, percorre, 
exatamente, essa esteira argumentativa. Os autores asseveram, a exemplo 
de outros pesquisadores (Guthrie 2010; Armstrong-Fumero 2009), que as 
legislações e políticas estatais de gestão do patrimônio evocam o multicul-
turalismo como modo de reconfigurar práticas nacionalistas e colonialistas. 
Na Quebrada de Humahuaca, as legislações patrimoniais, ao redistribuírem 
o capital econômico e simbólico da região, sancionam, conforme Belli e 
Slavutsky, desigualdades sociais, alargando a pobreza e as privações das 
classes populares.

Os efeitos perversos das legislações patrimoniais são tratados, tam-
bém, no capítulo 9, escrito por Lúcio Menezes Ferreira e Pedro Luís Ma-
chado Sanches. Os autores apresentam a conjugação, no Brasil, entre a 
designada educação patrimonial e a arqueologia de contrato. Mostram que 
ambas, embora amparadas em leis de proteção ao patrimônio arqueológico, 
servem, quase sempre, aos interesses de empresas e às unilaterais políticas 
de desenvolvimento. Apontam como a educação patrimonial, ao associar-
se à arqueologia de contrato, está longe de um trabalho colaborativo entre 
pesquisadores e as comunidades, no espírito da arqueologia comunitária. 
Finalmente, no capítulo 11, Fabíola Andréa Silva retoma o tema da arque-
ologia comunitária; insufla as premissas da descolonização das metodolo-
gias e legislações, tratando do patrimônio arqueológico em terras indígenas 
do Brasil. Tem-se aqui, pela primeira vez, um comentário alternativo da 
legislação arqueológica brasileira; a autora propõe modos de incorporar 
efetivamente os indígenas nas pesquisas e no gerenciamento do patrimônio 
arqueológico existente em suas terras. 

Em suma, na tessitura que os atravessam, os capítulos desse livro 
versam sobre as políticas de representação de gestão do patrimônio cultu-
ral no Brasil e na Argentina. Talvez o leitor, ao abrir o volume, veja nele 



um interesse imediato: a compreensão das políticas públicas do patrimônio 
cultural, e de suas relações com a memória, acervos e comunidades, escla-
recerão, de algum modo, detalhes dos cenários institucionais do Mercosul 
Cultural (tema, aliás, trabalhado por Alicia Martín, no capítulo 1). 

Contudo, quiçá seja possível, também, desejar-se um pouco mais. 
Como diria Derek Gillman (2010), a ideia de patrimônio cultural gravita 
em torno à órbita da filosofia política. Patrimônio cultural é bom para go-
vernar. Suas lides com o passado firmam noções de governamentalidade no 
presente. Nos termos de Deleuze e Guattari (1980), o patrimônio cultural é 
eixo das máquinas de guerra e dos aparelhos de captura: ele territorializa e 
desterritorializa continuamente as identidades culturais e os sentimentos de 
pertença, planificando, dessa maneira, as formas de soberania política. Por-
tanto, ainda que o futuro possa habitar a memória (Martín 2000), é sempre 
ao presente que o patrimônio cultural se dirige. Ele é bom para se pensar as 
relações de poder materializadas em uma sociedade. Almeja-se, pois, que 
esse livro, em seu trânsito entre o local e o global, possa contribuir para a 
crítica do presente de uma porção da América do Sul.
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Parte i: PolíticaS

PúblicaS de Patrimônio





1.
geStão e agênciaS da cultura 
e o Patrimônio no mercoSul

alicia martín

introdução

O tema do patrimônio cultural ganhou nas últimas décadas um lugar 
central nas políticas culturais. A esfera da administração oficial somou ao 
clássico patrimônio definido como “material”, o denominado patrimônio 
“imaterial” ou “intangível” (UNESCO 1997), representado por expressões 
do folclore e da cultura popular. Esta ampliação do campo de ação patrimo-
nial transformou-o em um espaço interdisciplinar, para onde convergem es-
pecialistas de disciplinas muito diversas. Porém, a dinâmica social que gera 
este tipo de ação vai além dos especialistas, acadêmicos e das instituições 
oficiais em seus diversos níveis (locais, regionais, nacionais, transnacio-
nais). Envolve, também, distintas agências e atores sociais das esferas civis 
e privadas, que mobilizam demandas de produtores culturais, instituições 
civis e populações locais. A extensão do uso levou o conceito de patrimô-
nio ao centro da discussão sobre a cultura e suas áreas de influência.

Acompanhando estes movimentos da agenda política, a ampliação do 
uso do conceito de patrimônio também provocou uma discussão sobre o seu 
alcance, significado e conceituação. Quiçá o movimento conceitual mais ra-
dical foi deixar de considerar o patrimônio cultural como um conjunto de 
bens com significados próprios, intrínsecos. A ativação patrimonial de de-
terminadas referências culturais implica sua conversão às normas oficiais. 
Desta forma, descontextualiza-se o patrimônio de suas circunstâncias de pro-
dução, para recontextualizá-lo em uma nova rede de significados e práticas 
sociais (Cruces 1998). Esta perspectiva situa o patrimônio em um espaço 



não apenas de consagração e de produção de legitimidade, mas, também, de 
confrontação e disputa, já que “identidades”, “tradições” e “memórias” vão 
sendo redefinidas de maneiras divergentes pelos vários agentes envolvidos 
(Arantes 1984, 1997; Rotman 1999; Crespo et al 2007). Isto é, o valor so-
cialmente atribuído a certos bens não é unívoco, mas, ao contrário, dá lugar 
a multiplicidades de usos e sentidos, historicamente variáveis. Assim, ao co-
locar em relação num mesmo campo semântico o patrimônio cultural com 
seus intérpretes e destinatários, cria-se um cenário atravessado por forças 
econômicas, políticas, simbólicas, onde intervêm diferentes atores sociais.

Recordamos que, no final do século XIX, o patrimônio cultural tam-
bém foi uma das áreas mais destacadas das políticas culturais na confor-
mação dos estados-nação da América do Sul. As tarefas de modernização 
daquele tempo envolveram linhas de ação para gerar as bases simbólicas de 
um patrimônio que identificasse os habitantes do território como cidadãos de 
uma comunidade imaginada (Anderson 1993). Desta forma, a noção de patri-
mônio articulou uma proposta de identidade nacional, com uma valorização 
do passado que é periodicamente recriada para ratificar e legitimar essa iden-
tidade desejada. Nesse sentido, instituições como Arquivos, Museus, Feiras, 
Exposições e Bibliotecas, configuraram artefatos culturais privilegiados para 
a definição das referências das nacionalidades recém-criadas. 

O patrimônio constituiu um dos suportes para configurar e impor a 
memória oficial (Candau 2001). Assim, uma consequência da gestão do 
patrimônio foi a exclusão de outros sentidos do passado, como também de 
outras identidades possíveis. Nesse sentido, as políticas culturais centradas 
no patrimônio ofereceram insumos à construção do passado como substra-
to nacional, relegando histórias, negando identidades sociais, no exercício 
de um “aparato ideológico da memória”, como denominou Candau (2001), 
parafraseando Althusser.

Neste artigo, oferecemos uma interpretação sobre a área cultural do 
tratado de integração regional do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Para 
tanto, começaremos com uma apresentação do Mercosul, seguindo alguns 
especialistas sobre o tema, para adentrarmos, depois, na análise da ques-
tão cultural. Este tratado gerou ações específicas sobre políticas culturais, 
distintamente de outros tratados contemporâneos em outras regiões do pla-
neta. Em seus quase vinte anos de existência, é possível explorar algumas 
das variações e das continuidades que atravessaram as políticas culturais na 
região, assim como a noção de cultura.



o mercoSul

O Mercado Comum do Sul foi criado com a assinatura do Tratado 
de Assunção, em 26 de março de 1991, por representantes dos países fun-
dadores: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Reconhece antecedentes 
políticos e jurídicos em diversos instrumentos anteriores, como o Ato para 
a integração Brasileira-Argentina, de 1986; o Tratado de Integração, Co-
operação e Desenvolvimento, de 1988 (Álvarez 1999). O Tratado de As-
sunção e o Protocolo de Ouro Preto, de 1994, formalizaram a criação de 
instituições intergovernamentais, como o Conselho do Mercado Comum e 
a Comissão de Comércio do Mercosul.

A princípio, este processo de integração regional foi proposto como 
uma união alfandegária, que estabeleceu mecanismos orientados para a 
criação de uma zona de livre comércio. Esta integração ampliava as pos-
sibilidades de intercâmbio e complementação dos mercados nacionais do 
Cone Sul, em diferentes áreas como agricultura, indústria e tecnologia. Se-
gundo Gabriel Alvarez, se “associa o processo de integração aos regimes 
liberal-democráticos... durante o período do presidente Sarney no Brasil e 
do presidente Alfonsín na Argentina, a integração latino-americana passou 
a ser um vetor que orienta a política externa desses países, junto a uma 
crítica do rumo Norte-Sul ou centro-periferia, que orientavam as relações 
internacionais” (Alvarez 1999: 167).

Porém, o Mercosul surgiu, também, em relação às novas condições 
econômicas impostas pelo processo de globalização. No contexto de uma 
economia de escala mundial, os blocos e mercados regionais emergem 
como uma reterritorialização do espaço em termos de mercado: “Os atores 
invocados para a justificativa deste novo modelo de desenvolvimento são 
as grandes empresas transnacionais e os investimentos necessários para a 
incorporação de novas tecnologias. Estas aparecem orientando a reterrito-
rialização” (Alvarez 1999:170).

Vários autores assinalaram, entre os efeitos dessa nova expansão ca-
pitalista, a conversão do cidadão em consumidor. Este cidadão-consumidor 
estaria integrado em um mercado global, que reorganizou as escalas de pro-
dução e consumo em blocos regionais. O anterior cidadão-trabalhador, com 
diferentes interesses nos assuntos públicos, passa de produtor a consumi-
dor, da participação no público à reclusão do privado. As relações sociais 
se configuram agora com relação ao consumo, em especial de produtos 



originados nas novas tecnologias digitais da comunicação (García Canclini 
1995; Alvarez 1999).

A implantação de políticas neoliberais durante os anos 1990 expandiu-
se, nos países do continente, a partir das fórmulas dos organismos interna-
cionais de financiamento e das gigantescas dívidas externas. Foram insta-
ladas, então, medidas a favor da abertura da economia, da privatização de 
empresas públicas, da flexibilização trabalhista. A política do serviço das 
multinacionais e dos grandes investidores estrangeiros foi representativa em 
todo o período na região. Segundo Alvarez: “Nos primeiros acordos, o pro-
cesso de integração seguia um princípio de equilíbrio dinâmico dos inter-
câmbios comerciais. Com a chegada ao poder dos presidentes Menem (Ar-
gentina) e Collor de Melo (Brasil), estes países aplicaram planos de ajustes 
neoliberais e promoveram uma abertura ao mercado internacional... Nesse 
sentido, os efeitos da abertura econômica serão de caráter macro-econômi-
cos e com um efeito centrífugo, desintegrando antigas relações de produção 
para reestruturá-las de acordo com as demandas de um capitalismo de escala 
mundial e seus modos de acumulação difusa” (Alvarez 1999:167).

A aparição destes novos planos de determinação, onde se combinam 
agências locais e internacionais, não apenas dissolveu formas anteriores de 
produção, mas criou como própria antítese a formulação de novas linhas de 
intervenção nos agrupamentos sociais e nas ações reivindicatórias. As no-
vas relações político-econômicas abriram a discussão até para a condição 
da cidadania, quando na América do Sul as viagens e migrações internacio-
nais de um lado, assim como o aumento da pobreza por outro, colocaram 
os modelos de ajuste estrutural em questão. 

Já avançado o novo milênio, as crises deste projeto neoliberal em 
diferentes regiões encontraram um mapa renovado na geopolítica da nossa 
região. Com a consolidação de novos movimentos sociais que pedem direi-
tos e cidadania, se produzem questionamentos e protestos que confluíram 
na ascenção de governos que sustentam modelos alternativos de corte par-
ticipativo e democrático. O Mercosul, que já contava com a incorporação 
da Bolívia e do Chile como associados, ampliou então seu raio de partici-
pação para outros países da região.

Em síntese, o Mercosul, como instrumento de criação de mercados de 
acordo com os projetos de divisão internacional do trabalho nesta nova glo-
balização, impôs novos níveis de integração. Isso não implica na desaparição 
do local, do nacional nem do popular, porém o inscreve em um novo registro, 



como demonstraram, entre outros, García Canclini (1986) e Renato Ortiz 
(1994), assim como propõem o desafio de pensar as formas de articulação, 
subordinação e dependência entre esses níveis. O Mercosul pode ser definido 
como um “processo de integração regional, que combina a globalização com 
a regionalização... Reformula os sistemas integrados de mercado, põe em 
cheque a lógica das identidades que agora são reordenadas por novos níveis 
de integração transnacional e supranacional” (Alvarez 1999: 174).

Os espaços de institucionalização do inicial tratado de livre comércio 
foram ampliados, mais tarde, para o campo cultural, motivo central de nos-
sa reflexão. Criaram-se o Parlamento Cultural do Mercosul (Parcum), em 
outubro de 1996, e a Reunião de Ministros de Cultura do Mercosul, para 
implementar e “promover a integração cultural”.

o mercoSul cultural

Em 1995, com o objetivo de “promover a difusão da cultura dos Es-
tados Partes, estimulando o conhecimento mútuo de valores e tradições, 
tanto por meio de emprendimentos conjuntos como mediante atividades 
culturais regionais”, se celebrava a Primera Reunião Especializada de Cul-
tura (Protocolo de Integração Cultural do Mercosul, 1995).

No marco do Conselho do Mercado Comum, se conformava a primeira 
Reunião de Ministros de Cultura, em 1995. No ano seguinte, se instituía uma 
Presidência Pró-Tempore para dirigir a Reunião de Ministros de Cultura do 
Mercosul, exercida por períodos de 6 meses e rotativa em ordem alfabética 
dos países membros. O país que ocupa este cargo determina a agenda de en-
contros e temas, em coordenação com os demais membros. Esta nova institu-
ção gerou seu primeiro programa político no Protocolo de Integração Cultural.

o Protocolo de integração cultural do mercoSul

A Reunião de Ministros de Cultura aprovou, em 1996, o Protocolo de 
Integração Cultural do Mercosul, na cidade de Fortaleza, Brasil. Foi acor-
dada a realização de projetos comuns em diversas áreas, como legislação e 
indústrias culturais, formação artística e capacitação.

Podemos assinalar, nesse documento, uma conceituação da cultura 
vinculada às “belas artes” e às obras midiáticas, como cinema, vídeo, TV, 
rádio e multimídia (Art. III). Desta ideia, derivam, também, concepções 



relativas sobre quem produz a cultura: “As ações culturais contemplarão, 
entre outras iniciativas, o intercâmbio de artistas, escritores, investigado-
res, grupos artísticos e integrantes de entidades públicas ou privadas vin-
culadas aos diferentes setores da cultura” (Art II). A cultura foi enunciada 
em seu sentido restrito, criada e reproduzida por especialistas, intelectuais 
e profissionais da cultura. 

Não obstante, é interessante mostrar a conjunção de duas visões da 
cultura no mesmo documento. Por um lado, nas considerações do Protocolo, 
se invoca a diversidade, a cooperação e o intercâmbio cultural como gera-
dores de novos fenômenos e realidades, “atentos para que a dinâmica cul-
tural é fator determinante no fortalecimento dos valores da democracia e da 
convivência nas sociedades”. Foi definida, aqui, a cultura em sentido amplo 
e antropológico, reconhecendo tanto os processos que criam e recriam a cul-
tura, os quais seriam, por sua vez, produzidos por todos os membros de uma 
sociedade, na busca de inclusão e qualidade de vida. A cultura é vista como 
um fator dinâmico e produtivo da mudança social. Esta visão de cultura em 
sentido amplo, como modo de vida histórica e socialmente determinado, se 
encontra mais articulada com a definição orientada pelos organismos inter-
nacionais, que aplicam uma visão utilitarista da cultura como recurso eco-
nômico, de desenvolvimento, coesão e estabilidade social (Yúdice 2002).

Entretanto, ao chegar ao corpo propositivo do Protocolo de Integração 
Cultural, se circunscreve a ação cultural aos produtores privilegiados, perde-
se de vista a perspectiva processual e dinâmica, e os Estados retêm para suas 
agências os resorts relativos à gestão da identidade e dos passados nacionais.

No único artigo em que se nomeia explicitamente o patrimônio cultu-
ral está assinalado: “Art. VI: Os Estados Partes orientarão a cooperação en-
tre seus respectivos arquivos históricos, bibliotecas, museus e instituições 
responsáveis pela preservação do patrimônio cultural, com o fim de harmo-
nizar os critérios relativos à classificação, catalogação e preservação, com o 
objetivo de criar um registro do patrimônio histórico e cultural dos Estados 
Partes do Mercosul” (Protocolo de Integração Cultural do Mercosul 1995).

Observamos, nesse artigo, que os Estados Parte se envolvem nas ta-
refas mais administrativas e técnicas a respeito do patrimônio (classificar, 
catalogar, preservar). Desta forma, se recorre às tradicionais instituições de 
conservação do patrimônio, como museus, arquivos e bibliotecas. Reserva 
para esas instituições a expertise e a iniciativa dos processos de resguardo 
e classificação na gestão do patrimônio.



O patrimônio cultural é representado e definido de maneira essencia-
lista e conservadora. Podemos inferir, também, que o passado e as identi-
dades sociais, nesse tipo de definição, se encontram detidos, submetidos à 
consideração de seus especialistas, separados dos processos de resignifi-
cação e polissemia dos sentidos. Os encarregados de sua preservação são 
os Estados e suas agências. Contudo, o patrimônio e o passado são, muitas 
vezes, um “campo de alta tensão” (Aravena Núñez 2006) entre os vários 
sentidos da história, mas também, fundamentalmente, entre um passado 
assim constituído e o presente. O patrimônio e as memórias que se invocam 
se transformam em bens polêmicos, que registram a história de lutas entre 
forças desiguais. A qualidade de patrimônio se torna um direito que é, entre 
outros, o direito à memória (Guariglio 1999) e, por fim, a ser reconhecido/
visualizado. 

De qualquer forma, desde a aprovação do Protocolo em 1996 até a 
atualidade, se aprofundou e complexificou tanto a conceituação da noção de 
cultura e de patrimônio cultural, como o espaço das políticas culturais, tal 
como afirmamos na introdução desse capítulo. Nos últimos tempos, a cul-
tura foi conceituada como um direito humano universal e um agente do de-
senvolvimento. A atual geração de direitos sociais e culturais se fundamenta 
na valorização da diversidade cultural (Informe UNESCO 1997, Symonides 
2006), e se operacionaliza com a gestão do patrimônio cultural. Nesse sen-
tido, tradições e memórias de sujeitos subordinados não apenas se incorpo-
ram como parte de um programa de reconhecimento político da diversidade, 
mas, também, como alternativas para produzir recursos nos programas de 
“desenvolvimento sustentável”, isto é, estratégias de geração de investimen-
tos e acumulação de capital (Jameson 1995; Jameson e Zizek 1998). 

Deste modo, fatores de diversas ordens deixam ver mudanças im-
portantes nas ações, concepções e declaratórias dos Ministros de Cultura. 
Observamos, por um lado, uma participação extendida a outros países da 
região. Em junho de 2008, na XXVII Reunião de Ministros de Cultura 
do Mercosul, participaram representamtes de Argentina, Brasil, Uruguai, 
Bolívia, Equador, Paraguai e Venezuela. A Reunião aceitava a criação do 
Comitê das Artes do Mercosul (ARTESUL), aprovava a criação do site 
webmercosul cultural, assim como o Encontro Sul Americano de Culturas 
Populares, que se realizou em Caracas, e o Encontro de Povos Guaranis. 
Isto é, incorporava na sua agenda atividades gestadas e vinculadas com a 
diversidade e a produção cultural de setores sociais subalternos.



Com vistas à criação de um Sistema de Informação Cultural do Mer-
cosul (SICSUL), foram realizados vários seminários em que participam re-
presentamtes dos países membros e países que aderiram (Bolívia e Chile), 
aos quais, por sua vez, se somaram Colômbia, Cuba, Equador, Peru e Vene-
zuela. O IV Seminário de Informação Cultural ocorreu no Equador e propôs 
compilar dados e consolidar informações relacionadas com instituições, pa-
trimônio cultural, recursos humanos, materiais e financeiros, para realização 
de projetos e produções culturais (http://www.cultura.gov.ar/programas).

Não obstante esta maior representatividade conseguida pelo Merco-
sul Cultural na última década e a ampliação das suas áreas de interesse, o 
trabalho técnico mais firme segue privilegiando os setores ligados à pro-
dução industrial de cultura. Na introdução do informe “Conta Satélite de 
Cultura: Primeiros passos para sua construção no Mercosul Cultural. Ar-
gentina, Brasil, Chile, Paraguai, Colômbia, Perú, Uruguai e Venezuela”, o 
valor agregado da cultura (tecnológica) se encontra claramente colocado: 
“Nos últimos anos se foi desenvolvendo um processo de valorização cres-
cente das implicações que as relações entre economia e cultura têm para 
o desenvolvimento integral das nações. Como correlato deste reconheci-
mento, a perspectiva que vincula desenvolvimento, economia e cultura está 
sendo introduzida com maior intensidade no projeto das políticas gerais 
implementadas pelos distintos governos. Nesse sentido, a construção de 
conhecimento confiável e rigoroso sobre os fenômenos culturais em geral, 
bem como suas dinâmicas sociais e econômicas associadas, torna-se uma 
ferramenta imprescindível para quem tem a responsabilidade de tomar de-
cisões em matéria de política cultural”.

A criação da Conta “consiste em um sistema de medição econômica 
das atividades e produtos do setor cultural”. Quer dizer, se definem e clas-
sificam as atividades e produtos do setor cultural que serão medidos, por 
meio da seleção de indicadores para figurar nos balanços e pressupostos 
contábeis dos Estados, como um fator a mais da balança comercial. Deste 
modo, em 2008, a Reunião de Ministros de Cultura do Mercosul reconhe-
ceu na categoria de bens culturais: filmes cinematográficos; livros e folhe-
tos; diários e publicações periódicas; toca discos e reprodutores de som; 
aparelhos de gravação; discos e suportes para gravação de imagem e som; 
emissores de rádio e vídeo; receptores de TV. Cada uma dessas rúbricas 
possui um número de identificação codificado conforme a Nomenclatura 
do Mercosul. A Conta de Cultura reconhece, também, os serviços culturais, 



entre os quais identifica: serviços audiovisuais e correlatos; outros serviços 
pessoais, culturais e recreativos; royalities e direitos de licenças (direitos 
de autor e patentes); serviços de informática e de informação. Na seleção 
destas rúbricas vemos que se enfatiza “a importância das indústrias cultu-
rais e da comunicação, já que representam um dos setores econômicos mais 
decisivos em termos de investimento de capital e de maior crescimento 
relativo ao emprego” (Rivas 2002-2003).

Em 2009, ocupou a Presidência Pró-Tempore o Ministro da Secretaria 
Nacional de Cultura do Paraguai, Ticio Escobar, que propôs 4 eixos temáti-
cos de trabalho: legislação cultural comparada; bicentenário das independên-
cias nacionais; diversidade lingüística da região e política cultural regional. 
Durante a XXVIII Reunião de Ministros de Cultura, onde participaram re-
presentantes da Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, Equador, Paraguai e Ve-
nezuela, se assinalou que a preservação da memória e a herança cultural é um 
instrumento de fortalecimento das identidades de nossos povos, reorientando 
a atenção para produções culturais mais dinâmicas e populares.

Observamos que as políticas culturais orientadas pelo Mercosul osci-
lam entre a mercadotecnia e um enfoque da cultura como fator de integra-
ção e cidadania. A aceitação da mundialização da cultura através das indús-
trias culturais e dos meios de comunicação foi conjugada com o impulso de 
instâncias e dispositivos culturais de representação de setores afetados pelo 
empobrecimento estrutural, pela deslegitimação das formas tradicionais de 
participação política e dos efeitos da globalização.

o Parlamento cultural do mercoSul (Parcum)

A outra institução para o projeto e a implementação de políticas cul-
turais de integração é constituída pelo Parlamento Cultural do Mercosul 
(PARCUM), reunido em outubro de 1996. Integram-no legisladores das 
Comissões de Cultura ou equivalentes dos Estados Parte (Argentina, Bra-
sil, Paraguai e Uruguai) e Associados (Bolívia e Chile) do Mercosul. Desde 
agosto de 2000, o PARCUM participa na Comissão Parlamentar Conjunta 
(CPC), dando assistência em temas culturais.

A formação do Mercosul Cultural e a assinatura do protocolo de In-
tegração Cultural (que criou o Selo Mercosul Cultural) tiveram como obje-
tivo promover a ratificação legislativa de acordos e tratados de integração 
e cooperação cultural; estudar as possibilidades de melhoramento do inter-



câmbio de bens e serviços culturais a partir da vigência do Selo Mercosul 
Cultural (Cf. Figura 1), com o objetivo de articular o trabalho dos Congre-
sos e formar um banco de dados de projetos legislativos culturais da região. 

Figura 1: Selo Mercosul Cultural

A agenda inicial do PARCUM se alinhou especialmente aos objeti-
vos gerais do Mercosul Cultural, isto é, gerar marcos normativos regionais 
orientados à livre circulação de bens e serviços culturais entre os países 
membros; assegurar a livre circulação de livros, produções audiovisuais e 
musicais entre os Estados membros e associados do Tratado: “alinhamen-
tos que começaram a materializar-se através de diversas iniciativas, como a 
Semana do Cinema do Mercosul, a promoção da cultura musical por meio 
da edição dos repertórios clássicos dos Estados Parte e Associados, e o 
acordo de publicar uma antologia de contos de escritores do Mercosul em 
dois volumes, um em espanhol e outro em português” (Rivas 2002-03)

Com a finalidade de agilizar os trâmites alfandegários para exibi-
ções de artes plásticas, edições cofinanciadas e outros produtos culturais, 
as adequações de normas transnacionais para a legislação e dispositivos 
de cada nação se transformaram num sério obstáculo para o cumprimento 
destes objetivos. Sobre esse fato observou uma funcionária argentina, em 
2005, “que os convênios não foram homologados para as leis dos distintos 
países”. Enfatizou, por exemplo, as dificuldades, para os que organizam 
um festival de cinema, em transpôr as práticas alfandegárias, as quais des-
conhecem estes acordos, “sem falar do maltrato que sofrem as cópias dos 
filmes”. Assinalou, ainda, que “os mais destacados ganhos são produtos de 
iniciativas particulares em áreas determinadas, entre as quais se sobressa-
em as artes plásticas e audiovisuais” (Fernández 2005).



concluSão

O Mercosul, diferente de outros tratados de integração regional, ge-
rou ações específicas na área cultural, com instituições como o Mercosul 
Cultural, a Reunião de Ministros de Cultura e o Parlamento Cultural (PAR-
CUM). Nos anos que transcorreram desde a sua institucionalização, vimos 
que se ampliou a participação de países da área, enquanto se avança na 
formação de um Parlamento Regional. A criação do selo cultural do Mer-
cosul e as diretrizes no sentido de propiciar o livre intercâmbio de bens e 
serviços culturais se encontram ainda atrasadas na sua implementação. A 
elaboração de uma legislação regional para agilizar a tal circulação se man-
tém como um eixo programático central. Em relação à promoção e difusão 
da cultura, estas se circunscrevem àquelas produções tecnológicas com alto 
valor econômico, com objetivo de colocá-las competitivamente nos mer-
cados internacionais, como analisamos a respeito da nomenclatura de bens 
culturais. O tratamento da compilação de dados sobre instituições e patri-
mônio cultural, sobre as condições materiais dos produtores envolvidos na 
realização de projetos culturais, o cumprimento de direitos culturais e de 
cidadania, a implementação educativa e de capacitação no setor, figuram 
na agenda cultural, sem haver avançado também no debate e na execução.

Como assinala Patrício Rivas (2002: 31): “os acordos transcenderam 
para outras organizações regionais”. Cita como exemplo a realização do 
Seminário Internacional: Importância e Projeção Cultural do Mercosul, 
Bolívia e Chile com Vistas à Integração, em Santiago de Chile, durante 
maio de 2001. “Neste seminário [relata Rivas], participaram representantes 
do Convênio Andrés Bele, da Organização dos Estados Iberoamericanos 
(OEI), da Secretaria de Cooperação Iberoamericana da UNESCO (OR-
LAC) e do BID... as principais teses deste evento giraram ao redor dos pro-
blemas de desenvolvimento das políticas culturais com as quais América 
latina ingressa no século XXI... Para que isso seja viável, destacou-se que a 
cultura deve se descongelar da categoria restritiva de ser apenas belas artes 
ou entretenimento e situar-se a partir de uma nova centralidade: a da cultura 
como direito humano inalienável, variável de desenvolvimento e indicador 
da qualidade de vida, situada em um mundo constituído, principalmente, a 
partir de espaços geoculturais” (Rivas op. cit.).

Enquanto isso, organismos internacionais, como a UNESCO, conti-
nuam sendo centrais para o tratamento do patrimônio cultural. Ao criar a 
distinção de Obras Mestras do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade 



(1997-1998), a UNESCO foi ratificada como o mais alto tribunal para a 
ativação e reconhecimento do patrimônio. Nesse mesmo sentido, em feve-
reiro de 2006, se formou o Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimô-
nio Cultural Imaterial da América Latina (CRESPIAL), por acordos entre 
UNESCO e o governo de Peru.

Nas ordens nacionais, os aparalhos estatais continuam regendo as po-
líticas sobre o patrimônio. Neste sentido, as políticas culturais no Brasil re-
têm, desde 2003, uma ampla capacidade de gestão para o Estado Nacional, 
com projetos específicos orientados para dar apoio ao pluriculturalismo e 
à promoção das minorias, como o Programa Cultura Viva, Programa Na-
cional de Arte, Educação, Cidadania e Economia Solidária, do Ministério 
de Cultura, sancionado em 2004 (Lopes 2009). Com políticas similares de 
reconhecimento da diversidade cultural, o Uruguai sancionou, em 2006, o 
Día Nacional del Candombe, a Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, 
unindo a prática cultural do candombe com as aspirações de igualdade do 
coletivo afrodescendente no país.

Finalmente, coincidimos com G. Álvarez: “a institucionalização da 
área de cultura no Mercosul mostra que esse processo de regionalização 
tem horizontes mais profundos, que transcendem os aspectos comerciais. 
As políticas culturais no Mercosul têm que trabalhar no limite entre a inte-
gração econômica-jurídica e a integração sócio-cultural. Estão implemen-
tados desde os aparatos estatais e devem ter como objetivo ganhar esse 
cimento simbólico que funde ambos processos e que nos faz sentir parte da 
mesma ‘comunidade imaginada’” (Alvarez 1999: 165-166).

Esta apresentação institucional das agências e políticas do Mercosul Cul-
tural deve se articular com as práticas culturais dos próprios produtores. Mi-
grantes diaspóricos, povos originários e afrodescendentes, expulsos dos circui-
tos trabalhistas são, agora, os que experimentam com maior crueza os limites 
e contradições deste modelo global de acumulação. Analisar a incidência da 
atuação das memórias, saberes e práticas na reformulação de nossas sociedades 
pluriculturais surge como aspecto fundamental de uma nova cultura regional.
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2.
buSca Patrimonial e PolíticaS PúblicaS de 
Patrimônio imaterial: um eStudo de caSo 
Sobre São lourenço do Sul (rS)

maria leticia mazzucchi Ferreira

introdução. Patrimônio: exPreSSão Política da memória

A discussão contemporânea sobre patrimônio não pode estar disso-
ciada de outras que envolvam noções de usos do passado e regimes memo-
riais (Hartog e Revel 2001) e de busca identitária e reinvenção do passado 
(Dimitrijevic 2004), noções essas que adquirem sentido num contexto de 
hipertrofia do passado, tal como aponta Joël Candau(2009) ao associar me-
mória, identidade narrativa e patrimonialização como partes indissociáveis 
do processo designado por ele como de mnemotropismo. Nessa reiteração 
do passado, entendido como comum a um determinado conjunto social, o 
movimento de patrimonialização inscreve o objeto patrimonial em uma tra-
dição que autentica e legitima a crença em um compartilhamento. Nessas 
condições o passado assume um valor de ser “nosso”, entendido como um 
bem comum em cuja defesa age então o grupo ao qual se vincula.

Essa relação com o tempo patrimonial se expressa a partir de diversas 
modalidades discursivas como o conjunto de lembranças compartilhadas 
por uma determinada sociedade, por um sentimento de pertencimento a 
um todo coerente e pela estabilidade que esse sentimento confere frente às 
profundas alterações impostas pelo presente.

O patrimônio, essa expressão política da memória, constitui-se, por-
tanto, a partir dessa relação com o passado e com sua gestão no presente. 
Tendo como base o sentimento identitário, é permanentemente ressignifi-
cado e reconstruído por meio de dispositivos de diferentes ordens tais como 
as emoções que a ele vinculam-se. 



Já distante da noção de patrimônio como elemento de afirmação do 
Estado-Nação (Choay, 2001), a busca patrimonial contemporânea reves-
te-se de engajamentos coletivos, embates e sensibilidades. O movimento 
patrimonial reage diante da ameaça de perda e dissolução dos traços do 
passado e essa reação se faz observar através daquilo que Jean-Louis Tor-
natore e Noel Barbe (2006) denominam como “emoção patrimonial”. Para 
os autores, a emoção patrimonial coloca-se como uma reação frente ao 
ameaçador espectro da perda, e leva ao engajamento dos indivíduos na re-
cuperação/reapropriação do objeto desaparecido ou em vias de dissolução. 

A análise feita por um grupo de antropólogos do dramático caso do 
incêndio do Castelo de Lunéville, na região de Meurthe-et-Moselle, Fran-
ça, em janeiro de 2003, é reveladora dessa profunda relação entre sentido e 
emoção patrimonial. Analisando um corpus de 470 cartas enviadas à Pre-
feitura de Lunéville, os pesquisadores puderam verificar as mobilizações 
em torno da perda e do luto causado pelo incêndio que destruiu alas inteiras 
do castelo (última residência dos Duques de Lorena e reconhecida obra 
arquitetônica do século XVIII), queimando documentos, objetos de arte, 
mobiliário, etc. As reações manifestadas frente à perda tinham diferentes 
apreensões que iam do valor estético e/ou histórico, a uma memória biográ-
fica, uma ligação pessoal associada a um conjunto de lembranças. De um 
lado, a emoção “estético-histórica”, de outro, a “sócio-biográfica”, ou seja, 
de um lado, a emoção expressa pelo sentido de valor patrimonial, e de ou-
tro, pela memória que ali se colocava (Tornatore 2009). A emoção patrimo-
nial presidindo as reações e ações envolvendo a perda abriu caminho para 
a racionalização patrimonial, consagrando, tal como aponta Jean-Louis 
Tornatore, uma nova abordagem para o castelo reinaugurado, que de lugar 
histórico, mas, também, centro de convivência para a comunidade, será, a 
partir do movimento para sua recuperação, investido do dever patrimonial 
para o qual o Estado concorrerá de maneira determinante.

A emoção patrimonial manifestada em várias formas de sensibiliza-
ção ao patrimônio parece conjugar de forma inextricável memória, identi-
dade e valor patrimonial e constitui-se como um elemento de forte expres-
são do que denominamos imaterial ou intangível, o mais profícuo campo 
de ação patrimonial dos últimos decênios. 

Meu objetivo, nesse capítulo, é discutir as relações entre memória, 
identidade e patrimônio imaterial. Para ilustrar esse debate, apresento um 
estudo de caso sobre a cidade de São Lourenço do Sul (RS).



PolíticaS PúblicaS de Patrimônio imaterial: 
normalização e Salvaguarda

A relação dos sujeitos com a patrimonialização implica a tomada de 
consciência do potencial simbólico e econômico que sua tradição pode trazer. 

A instituição de um fundo memorial “autóctone” (Fabre 2000) torna-
se, ao mesmo tempo, um território da identidade e um campo econômico 
inspirado pelos vestígios do passado. Esses vínculos que remetem à longa 
duração, continuidade e transmissão são construídos através de uma ope-
ração discursiva que reafirma um passado comum, passível de recuperação 
à luz do patrimônio. Nesse sentido, é fundamental pensar-se nas formas 
como esse passado, aceito como compartilhado, entra na cadeia de trans-
missão de uma geração a outra, de uma temporalidade a outra. Ao dizermos 
isso fica evidenciado que essa linha de transmissão opera sobre o campo da 
memória, melhor dizendo, da memória coletiva.

O conceito de memória coletiva elaborado por Maurice Halbwachs co-
loca-se aqui como a experiência cultural através da qual a sociedade dispõe-
se no tempo e explica esse sentimento de compartilhar passados, trazendo 
para tanto o recurso da permeabilidade entre as diferentes memórias indi-
viduais. Essa permeabilidade ou capacidade de troca entre o indivíduo e o 
coletivo é abordada por Joël Candau como uma inferência expressa através 
de retóricas, sem nenhum fundamento empírico uma vez que se torna mui-
to difícil explicar como as lembranças podem se tornar comuns ao grupo. 
Buscando alargar essa discussão sobre o sentimento de compartilhamento 
memorial, base para o discurso patrimonial, Candau (2001) formula o con-
ceito de metamemória remetendo para o campo das representações a única 
possibilidade desse compartilhamento. É a partir dessa crença em uma heran-
ça cultural comum que se afirma o princípio do patrimônio, logo, a busca por 
esses vestígios do passado adquire sentido de busca memorial e identitária.

 Na terminologia utilizada pela UNESCO, no decorrer dos últimos 
decênios1, a expressão Patrimônio Cultural Imaterial passou a ser larga-
mente utilizada a partir da Convenção realizada em Paris, em 2003, cujo 

1. Em 1977, no Relatório de Expertises em Tunis, aparece o termo Folclore, substituído na Re-
comendação de 1989 por Cultura tradicional e popular. Será na Convenção de 2003 que o uso 
de Patrimônio Cultural Imaterial ficará definitivamente instituído para falar dessas expressões 
culturais que adquirem sentido para uma comunidade e que percorre uma linha de transmissão 
no tempo e no interior da mesma.



texto apresenta elementos inovadores no plano das políticas públicas. A 
Convenção de 2003, da qual o Brasil consta como Estado signatário, ao 
definir patrimônio cultural imaterial o faz a partir das “práticas, represen-
tações, conhecimentos, os saberes assim como os instrumentos, os objetos, 
artefatos e os espaços culturais associados aos mesmos e que as comunida-
des, os grupos e em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte de 
seu legado cultural. Esse patrimônio cultural imaterial transmitido de gera-
ção em geração é constantemente recriado pela comunidade e pelos grupos 
em resposta a seu ambiente, suas interações com a natureza e sua história 
(...)” 2. Nessa perspectiva, lançada pela Convenção, o fundamental são as 
práticas associadas aos objetos, aos discursos, concebendo essas práticas, 
mais do que os suportes que as embasam, como o efetivo objeto patrimo-
nial. Ao mesmo tempo, a transmissão entre as gerações (linha temporal) 
e por dentro das práticas sociais (as alterações, incorporações) permite a 
superação das ideias de autenticidade e originalidade, ideias às quais se 
vincula em grande margem o patrimônio material.

O patrimônio cultural imaterial, tal como aponta a Convenção de 
2003, está diretamente associado aos atores dessas práticas consideradas 
como patrimoniais, de tal forma que a noção de comunidade, apesar de te-
oricamente imprecisa, torna-se operacionalmente eficaz ao se transformar 
no meio privilegiado para a gestão e escolha desses objetos patrimoniais, 
pois, de acordo com a Convenção, as práticas e expressões culturais, para 
que sejam admitidas como patrimônio cultural imaterial, devem ser jus-
tificadas pela forma como são apreendidas e transmitidas dentro de uma 
cadeia geracional e social. 

A valorização de diferentes manifestações culturais, incluindo cul-
turas sincréticas, ampliou largamente o universo patrimonial, fazendo-o 
avançar para a inclusão da ideia de comunidade, que pode estar vinculada 
a um determinado território, mas, também, pode ser migrante, translocal ou 
diaspórica. Para além das diferenças nas modalidades de gestão dos bens 
patrimoniais, é fundamental destacar que o grande salto do patrimônio cul-
tural imaterial tal como concebido pelos documentos normativos da UNES-
CO foi o de tê-lo expandido para todos os Estados, comunidades, grupos 
sociais, rompendo, dessa forma, com a tradição eurocêntrica que presidia 
as listas de patrimônio da humanidade, avançando, assim, para uma pers-

2. UNESCO 2003, art.2, parágrafo 1. 



pectiva mais ampla e, num certo sentido, mais democrática. O avanço que a 
Convenção de 2003 representou para o reconhecimento e proteção de prá-
ticas tradicionais nos mais diferentes lugares do mundo, inserindo-os numa 
representatividade patrimonial, não pode ser considerado um fato isolado e 
muito menos desagregado de seu contexto. Ao contrário, observa-se que, no 
processo de elaboração dos conceitos normativos da Convenção de outubro 
de 2003, é necessário recuar no tempo e detectar alguns momentos fun-
damentais. Nesse sentido, cabe destacar a Convenção sobre a proteção do 
patrimônio mundial, cultural e natural, realizada em Paris, em novembro de 
1972. O texto dessa Convenção define patrimônio cultural como monumen-
tos, obras arquitetônicas, elementos ou estruturas de caráter arqueológico 
que tenham um valor universal excepcional, do ponto de vista da História, 
da arte ou da Ciência. A formulação de uma lista do “patrimônio mundial 
da humanidade”, resultante dessa Convenção, veio reforçar a ideia de bens 
culturais com valores universais, embora na prática fosse esse patrimônio 
encontrado em países europeus que assinavam como estados-membros, e 
os critérios de seleção deixavam de lado uma parte considerável de bens 
patrimoniais, incluindo-se aqueles de natureza imaterial. 

Num contexto político interno bastante conturbado, o governo da Bo-
lívia, em 1973, sob a égide da ditadura de Hugo Banzér, encaminha, através 
de uma representação de Estado, uma carta ao Diretor geral da UNESCO. 
Nesse documento é demonstrada a discordância em relação ao texto da 
Convenção de 1972, por considerá-la voltada apenas para a expressão ma-
terial do patrimônio, deixando à margem do mesmo as expressões culturais, 
como o folclore. Nesse texto, analisado por Valdimar Hafstein (2006), apa-
rece pela primeira vez, de maneira oficial, uma proposta de formulação de 
um protocolo de proteção ao direito de propriedade de expressões culturais 
nos Estados nas quais estas fossem elaboradas. Hafstein analisa as circuns-
tâncias que envolveram esse fato num contexto de uma ditadura na qual o 
confisco de terras dos índios Aymara e Quechua, brutalmente impetrado 
pelo governo de Banzér, aprofunda radicalmente as subcondições de vida 
desses grupos. Paradoxalmente, tal como aborda o autor, foi também nesse 
mesmo regime que a apropriação de elementos culturais indígenas deu-se 
sob a forma de espetáculos de músicas e danças folclóricas, “exaltação 
pitoresca e colorida do orgulho e unidade nacional por intérpretes em trajes 
tradicionais” (Hafstein 2006:338). Na análise de Hafstein, a intervenção do 
governo boliviano frente à UNESCO era absolutamente ambígua, pois de 



um lado ocultava a opressão sob a qual mantinha os grupos indígenas e, ao 
mesmo tempo, aparentava proteger a integridade do folclore andino. 

Outro marco nesse processo em direção a um conceito e definição 
de patrimônio cultural imaterial foi o da Conferência intitulada Avaliação 
global da Recomendação de 1989, relativa à salvaguarda da cultura tradi-
cional e do folclore, realizada em Washington, em junho de 1999. Nessa 
conferência ratificou-se o inapropriado uso do termo folclore para definir 
manifestações culturais, considerando que outras expressões já utilizadas, 
tais como “patrimônio oral”, “saberes e competências tradicionais”, “pa-
trimônio intangível”, “formas de saber e fazer”, davam conta com mais 
propriedade dessas expressões. Foi também nesse texto que se manifestou 
claramente a indissociabilidade do patrimônio tangível de sua dimensão 
intangível, bem como a afirmação de que a cultura tradicional e folcló-
rica repousa sobre atividades comunitárias que expressam valores, cren-
ças e práticas compartilhadas. Reforçando a idéia de reconhecimento da 
diversidade no que se denominava patrimônio cultural e que esse elenco 
patrimonial poderia aproximar grupos sociais diferentes, afirmando suas 
identidades culturais, a Convenção recomenda a criação de instrumentos 
jurídicos e administrativos a serem formulados pelos Estados, visando co-
locar as comunidades tradicionais ao abrigo da pobreza, da exploração e 
marginalização. Outra recomendação, precursora dos instrumentos citados 
na Convenção de 2003, foi a criação de programas que se ocupariam da 
natureza transnacional de certas culturas tradicionais e outras que estariam 
em situação de risco, assim como fortalecer programas que tenham por 
finalidade garantir o bem-estar dos detentores e praticantes das culturas 
tradicionais. 

Em 2002, na Mesa Redonda denominada “o patrimônio cultural ima-
terial, espelho da diversidade cultural”, realizada em Istambul e congre-
gando ministros da cultura, algumas posições foram retiradas do consenso 
entre os participantes: o reconhecimento das expressões de patrimônio cul-
tural imaterial como bases da identidade cultural dos povos e comunidades; 
a afirmação de que o patrimônio cultural imaterial constitui um conjunto 
vivo e em perpétua recriação de práticas, saberes e representações, movido 
pela criatividade dos grupos sociais; a importância dos atores patrimoniais 
na salvaguarda e transmissão do patrimônio imaterial; a vulnerabilidade do 
patrimônio cultural imaterial em razão de conflitos, comercialização ex-
cessiva, urbanização incontrolável e empobrecimento; o reconhecimento 



de uma visão integrada de desenvolvimento que contemple as práticas e 
conhecimentos tradicionais. Logo, os ministros da cultura deliberaram por 
agir em benefício do reconhecimento da diversidade cultural, do desen-
volvimento de políticas objetivando pesquisa, realização de inventários e 
registros, elaboração de legislação e mecanismos apropriados de proteção; 
envolver o conjunto dos atores sociais como comunidades, bem como tra-
balhar para uma cooperação internacional.

Vemos, assim, que o texto resultante da Convenção de 2003 apre-
sentou antecedentes importantes que ajudam a compreendê-lo e situá-lo 
historicamente. Reunindo todos esses avanços anteriores, essa Convenção 
ratifica-os e institui uma normativa no campo do patrimônio cultural imate-
rial, dentro da qual a necessidade da elaboração de modelos próprios de In-
ventário para a identificação, reconhecimento e registro, constitui-se como 
um dispositivo fundamental para a salvaguarda desse patrimônio.

De igual forma, o texto preconiza o papel fundamental das comuni-
dades como agentes patrimoniais e como lugar no qual a idéia de patrimô-
nio adquire sentido, pois traduz um compartilhamento de passado criando 
fortes laços identitários. São essas “entidades coletivas” que passaram a 
ocupar um lugar fundamental no campo patrimonial, o mesmo que ocupou 
o Estado-Nação no século XIX. Assim, justifica-se que, tal como as nações, 
as comunidades necessitam ser construídas e imaginadas. É precisamente 
aí que aparece como central a noção de Patrimônio Cultural Imaterial, con-
vertendo as práticas culturais em elementos a serem administrados para a 
coesão desse conjunto social (Hafstein 2005).

em buSca do PaSSado: o caSo de São lourenço do Sul

Poderíamos afirmar que a noção de patrimônio cultural imaterial, tal 
como foi disseminada pelo discurso contemporâneo, veio democratizar o 
direito e acesso ao status patrimonial de sociedades que, por suas caracte-
rísticas intrínsecas, estavam alijadas das listas de patrimônio significativo 
da humanidade elaboradas no decorrer do século XX. 

No espírito desse patrimônio não monumental, mas representativo 
de um conjunto social e cultural, é que várias políticas foram e estão sendo 
implementadas pelos poderes públicos como ações afirmativas de identi-
dades locais e fomentadoras de futuros possíveis. Apresentaremos, aqui, 
um estudo sobre a cidade de São Lourenço do Sul, localizada às margens 



do rio de mesmo nome, na metade sul do Rio Grande do Sul. Abordaremos 
algumas ações de caráter patrimonial que vêm sendo implementadas desde 
o ano 2005, quando assume o governo municipal um partido de esquerda e 
com um discurso de valorização das identidades locais.

A cidade de São Lourenço do Sul recebeu, na segunda metade do 
século XIX, imigrantes originários da Alemanha e da região da Pomerânia 
(região situada ao norte da Alemanha e Polônia, às margens do Mar Bálti-
co). Esse movimento migratório vincula-se ao contexto de transição de for-
mas feudais para capitalistas, o que gerou um contingente muito grande de 
camponeses sem terra, para os quais o recurso à imigração apresentava-se 
como uma saída possível de reconstrução econômica (Salamoni 2001:26).

Em São Lourenço do Sul, a associação entre um comerciante por-
tuguês, José Antonio de Oliveira Guimarães, com um sujeito de forte re-
presentatividade empresarial, o alemão Jacob Rheingantz, foi fundamental 
para o agenciamento da vinda desses então denominados “colonos” e sua 
fixação nas terras da Serra dos Tapes, onde se desenvolveu um crescente 
núcleo populacional distribuído em lotes de terra de igual tamanho (Coa-
racy 1957: 23).

Essa região configurou-se pela presença do imigrante de origem ger-
mânico-pomerana, tal como aparece na chamada “Cartilha dos 150 anos 
de Imigração Alemã-Pomerana em São Lourenço do Sul, 1858-2008,” pu-
blicada pela municipalidade para ser um documento de divulgação mais 
ampla desse histórico local. De acordo com o discurso oficial, a diferença 
entre o elemento étnico alemão e aquele de origem pomerana demarcava-
se, sobretudo, pelo domínio da língua erudita (o alemão, falado e escrito) 
de outra considerada como dialeto (o pomerano), sendo este último um 
índice pelo qual se separavam esses dois universos étnico-culturais. Com-
preendidos, assim, como um grupo étnico de menor expressão cultural em 
razão de sua língua essencialmente falada e distinta do idioma alemão, os 
pomeranos estiveram, durante longo tempo, marcados por uma identidade 
negativa e à margem de uma narrativa histórica oficial da cidade.

No que se refere a uma economia local, esses grupos configuraram 
aquilo que se denominou de região colonial, lugar de implantação de cul-
tivos de frutas como pêssego, morango, bem como leguminosas e alguns 
cereais, produzidos em escala familiar. Já a cidade de São Lourenço do Sul, 
por sua ligação com o ambiente lacustre, foi um lugar de distribuição dessa 
produção colonial advinda das propriedades familiares em um circuito co-



mercial que compreendia os demais núcleos urbanos da região, interligados 
pelas embarcações, os iates.

As constantes oscilações econômicas, o declínio da indústria colonial 
e a introdução de monoculturas (sobretudo o fumo) foram elementos de-
gradadores das condições de vida na zona rural. A partir da década de 1970, 
ocorreu um aumento do abandono das propriedades rurais e a migração 
para centros urbanos em busca de postos de trabalho.

No começo dos anos 2000, observou-se um crescimento da economia 
local com a retomada do cultivo de algumas frutas e seu processamento na 
indústria doceira que se reorganiza desde então, além de outras monocultu-
ras que são uma base forte para a agricultura que se desenvolve na região. 
Ao mesmo tempo, a tendência a um turismo rural levou a um investimento 
nas atividades e produtos da vida colonial, significada a partir de então por 
categorias como autenticidade e tradição, às quais foram agregados o sen-
tido e noção local de patrimônio.

É nesse contexto que se pode analisar e compreender as ações patri-
moniais que estão sendo implementadas pelo governo municipal, sobretu-
do através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio da 
cidade de São Lourenço do Sul. O discurso político fala de uma valorização 
das manifestações culturais como instrumento para a afirmação identitária 
e forma de reativar a economia local.

No quadro das políticas públicas de patrimônio e memória em desen-
volvimento na cidade, encontramos comemorações ritualizadas, como a 
encenação do desembarque dos primeiros pomeranos na região; a pesquisa 
e registro de tradições locais; o “Caminho Pomerano” (um circuito turístico 
pela zona rural da cidade); a adoção de danças, cantos, criações de animais, 
dentre outras ações. A valorização da dimensão imaterial do patrimônio 
vem se apresentando como uma forma de positivação da identidade e, ao 
mesmo tempo, importante fonte para o desenvolvimento de um turismo 
cultural na região.

Questões como lutas pelo reconhecimento, mercado patrimonial, 
construção de passados imaginados, associadas às ações públicas de in-
vestimento patrimonial, estão na base da pesquisa sobre o caso da cidade 
de São Lourenço do Sul. O discurso oficial vincula claramente o futuro, 
horizonte de espera, com o passado, lugar da imaginação, o que fica ex-
presso pela fala do prefeito ao dizer que “só assim [pela busca patrimonial] 
conseguiremos, na prática, buscar o passado com os olhos no futuro” (O 



Lourenciano, 16 janeiro de 2008, pp. 2), justificando as várias ações patri-
moniais que estão no centro dessa pesquisa, na qual se busca compreender 
os efeitos dessa política no interior da comunidade, a maneira como o pas-
sado patrimonializado é abordado como tradição e os impactos disso na 
vida cotidiana, quando alguns elementos passaram a ter o selo de tradição.

A municipalidade criou diversos canteiros patrimoniais: o “Caminho 
Pomerano”, as festividades comemorativas aos 150 anos da chegada dos 
primeiros imigrantes na cidade (e sua continuidade, com a festa dos 151 
anos), o Museu do Colono, etc.

Abordaremos aqui duas ações, o Caminho Pomerano e as festivida-
des relativas aos 150 anos da colonização, cujos dados derivam de pesquisa 
que vem se utilizando da observação, de entrevistas com os sujeitos envol-
vidos nessas atividades e de análise de documentos publicados na mídia 
impressa local.

o caminho Pomerano

Dentre as várias frentes abertas pela municipalidade em conjunto 
com associações locais, uma das mais importantes é o circuito turístico 
realizado na zona rural do município, denominado de Caminho Pomera-
no. Desenvolvido por agentes turísticos locais e sob agendamento prévio, 
o Caminho Pomerano aparece nos materiais institucionais de divulgação 
com a seguinte descrição:

Cerca de 80% dos imigrantes que chegaram a São Lourenço do 
Sul a partir de Janeiro de 1858 eram de descendência pomerana. 
A Pomerânia, nação eslava que se localizava entre a Alemanha e a 
Polônia, foi dizimada no final do século XVIII. Esses imigrantes 
colonizaram e constituíram São Lourenço do Sul. A humildade e a 
sensibilidade são as características de um povo que preserva há séculos 
a organização dos grupos de cantos corais misto e orfeônico.

A partir de uma associação civil congregando criadores de gansos, 
galinhas coloniais, horta orgânica e agroecológica, o Caminho Pomerano 
constituiu-se como um roteiro turístico-cultural dentro do qual elementos 
apontados como tradicionais são apresentados e compartilhados com os 
visitantes. É assim que o café colonial, o almoço típico, o artesanato com 



flores secas, os pães, as cucas3, schimiers4, produção de queijos, linguiças, 
peito de ganso defumado e sucos naturais e ecológicos produzidos com 
frutas nativas são oferecidos ao turista como produtos de tradição local. 

Esse circuito tem como objetivo possibilitar aos turistas a “oportu-
nidade de refazer o caminho dos colonos europeus no momento em que 
se estabeleceram na região”, enquanto “se entra em contato com a heran-
ça cultural desse povo”, tal como afirma a guia turística encarregada de 
preparar o grupo para iniciar seu tour cultural e imaginário. O caminho 
está programado para durar em torno de sete horas e durante esse período 
são relatados e representados antigos hábitos, realizam-se visitas a vários 
locais, além da degustação de produtos apresentados como típicos da culi-
nária pomerana e que são, também, comercializados, bem como o artesa-
nato feito na região. O caminho, trilhado em sua maior parte através de um 
veículo coletivo, tem início na área urbana da cidade de São Lourenço, em 
região próxima ao rio e que é apresentada como o ponto de desembarque 
dos primeiros colonos no século XIX. 

As várias paradas desse circuito remetem às diversas características 
culturais da região, acentuando os saberes e expressões tradicionais, bem 
como alguns personagens dessa cultura local, tal como o chamado “con-
vidador”, que era nesse passado a ser recuperado, o sujeito responsável 
por realizar os convites de casamento que ocorriam na comunidade e que, 
tal como relatado por um narrador oficial, ia recebendo fitas coloridas em 
suas vestimentas, indicando, assim, as famílias que aceitavam o convite. 
Para maior expressividade do que é contado, o próprio narrador encontra-
se vestido com o traje do “convidador”. Associado a esse personagem está 
a vestimenta em preto das noivas “pomeranas”, apresentada num discurso 
que associa o preto ao sinal de resistência das mulheres que, em épocas 
remotas da cultura pomerana, eram concedidas aos seus senhores feudais 
na noite anterior às bodas. O vestido preto é, então, ofertado às turistas para 
que o vistam e sejam fotografadas. 

Entre paradas para observação de construções que remetem a um 
suposto estilo germânico-pomerano, a templos religiosos, a propriedades 
rurais e a lugares de vendas de produtos artesanais, o grupo de visitantes 

3. A cuca é uma espécie de pão doce com introdução de frutas na massa e cobertura açucarada. 
Presente em toda a região denominada colonial é um, dentre tantos outros, elemento de uma 
culinária que engloba a mistura cultural de várias procedências étnicas.
4. Doce pastoso de frutas.



é levado ao espaço contíguo de uma das igrejas no qual poderá admirar 
alguns objetos antigos, tais como máquinas de costura, panelas de ferro, 
utensílios domésticos, etc. expostos como num museu. 

O trajeto segue para a casa que teria pertencido a Jacob Rheingantz e 
que se encontra em processo de musealização, ao lado da qual há uma igreja 
e o túmulo desse homem. A saga dos primeiros colonizadores é contada, en-
tão, em pormenores, e esse passado é trazido constantemente como herança.

O percurso é finalizado em uma pequena propriedade onde os turistas 
são recebidos com o chamado “café colonial”, em que são servidos produ-
tos da culinária local. 

a nau da memória

A narrativa oficial apresenta a história da colonização em São Lou-
renço como uma verdadeira saga, enfatizando os gestos corajosos dos imi-
grantes que, desbravando terras desconhecidas, teriam aberto “o mato a 
facão”, além de outras tantas provações e sofrimentos que caracterizam 
essa memória das origens. A chegada dos primeiros imigrantes foi encena-
da por ocasião dos 150 anos da imigração alemã-pomerana em janeiro de 
2008, e em 2009, pela comemoração dos 151 anos. Nos diários locais, o 
anúncio dessa comemoração, em sua primeira edição de 2008, fala de sinos 
badalando anunciando a hora da simbólica chegada das famílias pomeranas 
no porto local. Essa comemoração encenada contou com a participação 
de descendentes de alemães-pomeranos que, vestidos com trajes de época, 
refizeram, por terra, o percurso dos ancestrais. 

Uma embarcação aos moldes da que teria trazido esses imigrantes foi 
colocada na água e figurantes com roupas antigas, carregando crianças no 
colo, misturavam-se com personagens que compõem essa cenografia patri-
monial, como as noivas vestidas de preto, os “anunciadores” e os tocadores 
de gaita. Conforme relato de um Diário local, “cada um se projetou no 
tempo e a imaginação os fez voltar às suas origens. A saudação às bandeiras 
da Alemanha e do Brasil mostrava um misto de esperança com a nova vida, 
que poderia ser conquistada, e de lembranças do seu país de origem” (O 
Lourenciano, 19 janeiro de 2008, pp. 2).

O cortejo comemorativo seguiu pelas ruas da cidade num trajeto pau-
tado pelos lugares significativos dessa memória: a região portuária e suas 
casas comerciais, o prédio em ruínas do que teria sido a moradia do co-



merciante português José Antonio de Oliveira Guimarães, a casa de Jacob 
Rheingantz. Cada lugar, ao ser atravessado pelo cortejo memorial, vai sim-
bolicamente iluminando o tempo obscuro do abandono, tal como aconteceu 
com o grupo de figurantes ao parar na frente da casa que, nesse passado 
agora ritualizado, havia sido o primeiro lugar de acolhimento ao colono, 
ou seja, a casa de Oliveira Guimarães. Em ruínas e sem reconhecimento 
por parte da população e dos órgãos públicos, essa casa passou a ser vista 
como uma metáfora do esquecimento e, naquela manhã, é simbolicamente 
revelada pelo olhar patrimonial.

Tal como numa via crucis, as paradas sucedem-se, sendo na casa de 
Jacob Rheingantz, personagem apontado como o grande articulador da em-
presa colonizadora, que o dilema do esquecimento-lembrança parece ficar 
mais evidenciado. A casa, que já foi museu nos anos 1940, passou por um 
longo período de abandono com riscos concretos à sua integridade e, atual-
mente, também se encontra no centro de uma disputa memorial relativa ao 
futuro projeto de museu que para ela está sendo articulado: para resolver o 
complexo conflito entre memórias centradas sobre a figura de Rheingantz, 
o museu assumiu para si a tarefa de buscar uma forma intermediária entre 
o fundador, sua empresa colonizadora e os destinos traçados, o que se cha-
mou de Museu do Colono. 

É importante ressaltar, também, outras ações de caráter patrimonial 
que foram levadas a termo pela administração pública local, tal como o 
apoio para a organização de um bloco carnavalesco com alegorias referen-
tes à colonização e à etnia pomerana, para ser exibido durante os festejos 
do Carnaval de 2008. 

buSca Patrimonial e oS diFerenteS SentidoS do Patrimônio

A pesquisa realizada entre moradores, agentes patrimoniais e comer-
ciantes da cidade revelou algumas formas de engajamento, bem como re-
percussões que, se ainda necessitam de maior reflexão, podem ser indícios 
de mudanças significativas no campo da afirmação identitária. O investi-
mento da gestão pública local mobilizou vários setores dessa comunidade, 
desde associações religiosas e culturais a redes comunitárias de artesãos, 
comerciantes e proprietários de estabelecimentos voltados ao turismo.

A motivação patrimonial parece ser um importante motor que im-
pulsiona a economia local através do incentivo a um turismo dito cultural 



e rural, abrindo postos de trabalho numa cidade cujo ingresso de turistas 
era basicamente regido pela sazonalidade, ou seja, o uso da praia lacustre, 
esportes náuticos e navegação amadora nos meses de verão.

Para além do circuito étnico-cultural, como é abordado o Caminho 
pomerano, certamente inspirado em outros projetos dessa natureza que ob-
tiveram relativo sucesso em regiões de colonização alemã e italiana no Rio 
Grande do Sul, a gestão municipal estimulou a instalação de empreendimen-
tos comerciais voltados para produtos considerados tradicionais da cozinha 
pomerana e artesanatos, como arranjos de flores secas, peças em madeira, 
brinquedos, dentre outras atividades que tenham sido classificadas como tra-
dicionais por serem transmitidas numa cadeia temporal de longa duração.

Essa busca pela recuperação de elementos tradicionais, inspirada pela 
política municipal e pela comemoração do sesquicentenário da coloniza-
ção, deu-se através de agentes de turismo e membros da comunidade, sen-
do o Caminho Pomerano um dos mais expressivos reflexos dessa preocu-
pação em mostrar elementos “originais”, típicos de uma cultura pomerana. 
Numa das entrevistas feitas com uma representante da Secretaria de Turis-
mo do município essa preocupação é evidenciada ao dizer que “fazemos 
muita pesquisa para saber como eram as coisas que não existem mais agora 
(....). Precisamos recuperar isso que é de nossa tradição e apesar de muita 
gente aqui da comunidade ainda duvidar do Caminho Pomerano, pouco 
a pouco eles vão compreendendo.” Aqui se evidenciam alguns elementos 
fundamentais para uma análise sobre o sentido de patrimônio e as políticas 
públicas no campo patrimonial. Esse fragmento de discurso é revelador 
das formas como se constitui a busca patrimonial e como esse movimento 
repercute no interior de um grupo social. A recuperação de elementos tra-
dicionais passa por um processo de incursão em zonas mais profundas de 
uma memória que, por vezes, já se encontra em estágio residual, tal como 
alguns hábitos culinários; ao mesmo tempo, outras expressões culturais 
próprias de um ambiente rural são lançadas como tradicionais: tal é o caso 
da criação de gansos nas pequenas propriedades familiares. 

O discurso da agente patrimonial é também revelador de dissonâncias 
no interior da comunidade, seja porque alguns não crêem que suas expres-
sões culturais possam ser mostradas e consumidas em uma economia turís-
tica, ou porque entendam que a valorização pomerana posta em marcha pelo 
poder público acaba incidindo em uma exagerada expressão do elemento 
pomerano em detrimento de outras possibilidades culturais da cidade.



Essa busca patrimonial, com seus esforços de recuperação da tradição 
pomerana, apresenta-se ao mesmo tempo dentro de uma ambígua lógica 
do que revelar e esconder, da memória e do esquecimento. Isso pode ser 
observado na relação que se estabelece no município em relação às demais 
etnias que compõem o cenário urbano. Na recuperação e revalorização da 
identidade pomerana não aparece, porque de certa forma foi sonegada, a 
presença do comerciante português, o que fica claro pelo descaso com o 
prédio que simbolizou a empresa colonizadora – a casa de José Antonio de 
Oliveira Guimarães – abandonado e em ruínas, invisível aos moradores da 
cidade. De igual forma a região em redor do porto e que ainda apresenta al-
guns remanescentes das casas comercias, estaleiros, antigas embarcações, 
também permaneceu alijada do processo patrimonial, incluindo-se, aí, não 
apenas os prédios e vestígios dessa cultura material ligada à navegação, 
mas, também, os ofícios e conhecimentos que a ela vinculavam-se.

A cidade de São Lourenço do Sul apresenta-se como um núcleo de 
práticas tradicionais pomeranas, vinculando sua imagem e história à figura 
do colonizador, às atividades agrícolas e àquelas necessárias para a agricul-
tura, tais como a construção de moinhos, de fábricas coloniais de doces de 
frutas, a produção de artesanatos com elementos da natureza, etc. O discurso 
oficial não menciona, por exemplo, uma atividade que foi fundamental para a 
constituição urbana e econômica da cidade: a navegação de cabotagem feita 
através de embarcações denominadas Iates, bem como os armazéns e entre-
postos que, sendo edificados em zona adjacente ao cais, formavam um con-
junto comercial extremamente importante, pois permitiam o escoamento da 
produção agrícola dita colonial, através dessas embarcações, assim como o 
suprimento de gêneros e produtos industriais que vinham também nesses ia-
tes e eram comercializados nos armazéns locais. O abandono crescente dessa 
região da cidade, evidenciado pelo alto grau de deterioração dos antigos pré-
dios comerciais, que eram os armazéns construídos no começo do século XX, 
são evidências da não incorporação dessa memória ao projeto patrimonial.

O Caminho Pomerano coloca-se entre uma busca patrimonial an-
corada sob uma perspectiva essencialista de tradição étnica, recuperando 
traços que já não constam do repertório cultural das gerações mais recen-
tes. Ao mesmo tempo, essa ação patrimonial coloca-se, também, como um 
empreendimento comercial para o qual a comunidade concorre com seus 
produtos, seus modos de viver em propriedades rurais e suas habitações. 
É admitida como parceira nessa construção de uma via alternativa para o 



desenvolvimento da cidade. Transformada em atrativo para o turismo cul-
tural e rural, a tradição pomerana foi sendo construída no plano discursivo 
como um conjunto de elementos emblemáticos da cidade e seus arredores 
e por sua eficácia nesse comércio de bens patrimoniais, do qual o Caminho 
Pomerano é um poderoso exemplar, passando, assim, a integrar o modus 
vivendi dessa comunidade (Prats 1998).

De acordo com Gerard Lenclud (1987), a palavra tradição trans-
forma-se em “palavra-ferramenta”, reunindo consigo uma pluralidade de 
significações, remetendo de início a uma posição e movimento no tempo, 
princípio de inteligibilidade graças ao qual a tradição teria sentido, trans-
mitindo-se em meio a um processo seletivo pelo qual certos elementos do 
passado sobrevivem e se tornam predispostos a uma reprodução. Entretan-
to, tal como afirma o autor, a tradição se aproxima mais de uma “filiação 
inversa”, no sentido de que os filhos criam os pais, o presente reelabora o 
passado, dele apropriando-se como bem lhe convém. 

Nesse sentido, e retornando ao caso das políticas públicas em São 
Lourenço do Sul, é possível afirmar que os dispositivos patrimoniais en-
gendrados pelo poder público são fundados em uma suposta tradição a ser 
“redescoberta” e compartilhada. É, afinal, essa noção de herança comparti-
lhada tão necessária para forjar o espírito de comunidade nacional, retoma-
da como princípio operacional da constituição de comunidades locais, tão 
caras e afeitas ao patrimônio cultural imaterial, tal como preconizado pela 
Convenção de 2003 da UNESCO (Hafstein 2006:342).

concluSão

Poderíamos dizer que São Lourenço do Sul vive seu momento de re-
descoberta do passado e, como num movimento em círculos, passa de certa 
forma a ser dependente dele.Isso se aproxima do que demonstra Gaetano 
Ciarcia em seu estudo sob a fabricação folclórica do bem cultural entre os 
Dogon e a quase obrigação que recai sobre essa comunidade de gerir uma 
memória mítica, transformada em patrimônio desde que o etnólogo fran-
cês Marcel Griaule iniciou seus estudos sobre essa cultura e implementou 
políticas de valorização patrimonial. O que demonstra Ciarcia é que a tra-
dição, nesse caso, transformou-se numa poderosa fonte de economia, logo, 
manter-se no tradicional é regra mercadológica, implicando, portanto, de-
purações ou omissões de outras práticas (Ciarcia 2001).



O fenômeno da reconstrução da cultura pomerana em São Lourenço do 
Sul apresenta-se sob diversas possibilidades de apreensão, e assume distintos 
significados de acordo com a posição do sujeito dentro de seu campo social. 
As ações patrimoniais desenvolvidas no interior das comunidades urbana e 
rural são interpretadas de diferentes formas, que vão desde um estranhamen-
to até certa euforia identitária que se expressa por esse sentimento de valori-
zação do “ser pomerano”, contrastando com aquele de humilhação e menos 
valia cultural que caracterizava, de acordo com as falas dos entrevistados, 
esses grupos sociais cuja base econômica era a atividade agrária.

As políticas e discursos patrimoniais na contemporaneidade são tal 
como aborda Hafstein (2007), a base de um “regime da verdade”, ou seja, 
são capazes de criar passados, memórias e converter práticas culturais em 
fontes a serem administradas pela comunidade, afirmando-se como ideolo-
gias da memória e nexos dos sujeitos entre si.
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3.
a trama de uma inStituição eStatal 
vinculada ao Patrimônio argentino: 
contexto hiStórico e regulamentação

mónica b. rotman

introdução

As normas jurídicas sobre o patrimônio na Argentina reconhecem 
disposições que envolvem os níveis nacional, provincial e municipal, in-
cluindo órgãos distintos de fiscalização para cada um deles. A proposta des-
te capítulo é mencionar brevemente as referências sobre o tema no âmbito 
mais geral (em nível constitucional) e, em seguida, analisar alguns aspectos 
de uma instituição pioneira no tratamento patrimonial: a Comissão Nacio-
nal dos Museus e dos Monumentos e Locais Históricos (CNMMLH). Isso 
posibilita compreender aspectos jurídicos e históricos, assim como come-
çar a reconstruir a dimensão institucional (em nível nacional) da problemá-
tica e a trama do campo do patrimônio em nível nacional.

Cabe ressaltar a existência de uma regulamentação prévia, produzida 
no final da década de 1930, que culminaria com a sanção da lei n. 12.665, 
pela qual se criava a CNMMLH. Trata-se de uma série de decretos que dão 
conta de uma preocupação em regular e intervir formalmente na preserva-
ção dos bens patrimoniais. Entretanto, os instrumentos jurídicos assinala-
dos adquirem relevância pela sua posição temporal, por estarem entre os 
primeiros mecanismos de legislação específicos em nível nacional sobre o 
tema patrimonial, e, finalmente, por levarem à formação de um organismo 
exclusivamente destinado ao tratamento e gestão do patrimônio.



reFerênciaS na conStituição nacional1

Cabe mencionar, inicialmente, as referências contidas na Constitui-
ção Nacional. Sua reforma, em 1994, implicou novas perspectivas sobre 
o patrimônio, além do reconhecimento explícito do domínio do Estado na 
matéria. Assim mesmo, tais disposições transcendem este campo, com-
preendendo expressões, categorias e temáticas diversas, mas que se foram 
vinculando estreita ou tangencialmente (em maior ou menor medida), por 
meio de distintos processos para a problemática patrimonial.

O Artigo 41 (Capítulo segundo, primeira parte da Constituição) enfo-
ca, primariamente, na direção da preservação do meio ambiente: “Todos os 
habitantes gozam do direito a um ambiente saudável, equilibrado, apto para 
o desenvolvimento humano e para que as atividades produtivas satisfaçam 
as necessidades presentes sem comprometer as das generações futuras; e 
têm o dever de preservá-lo. O dano ambiental gerará prioritariamente a 
obrigação de recompô-lo, segundo estabeleça a lei”2; não obstante, inclui 
mais adiante uma referência a outros patrimonios: “As autoridades prove-
rão a proteção deste direito, a utilização racional dos recursos naturais, a 
preservação do patrimônio natural e cultural e da diversidade biológica, e 
a informação e educação ambientais”. Especifica, ainda, que “Corresponde 
à Nação ditar as normas que contenham os pressupostos mínimos de prote-
ção e, às Províncias, os necessários para complementá-las, sem que aquelas 
alterem as jurisdições locais”3 (o itálico é nosso).

O Artigo 75 (Capítulo quarto, das Atribuições do Congresso) apre-
senta vários pontos de interesse. O inciso 19, parágrafo 4, assinala que 
corresponde à citada instituição “Ditar leis que protejam a identidade e a 
pluralidade cultural, a livre criação e circulação das obras do autor; o 
patrimônio artístico e os espaços culturais e audiovisuais” (o itálico nos 

1. www.argentina.gov.ar/argentina/portal/.../constitucion_nacional.pdf.
2. O artigo finaliza com a proibição do “ingresso no território nacional de resíduos atual ou 
potencialmente perigosos e dos radiativos”.
3. Cabe agregar que o Artigo 43 dispõe que: “Toda pessoa pode interpor ação expedita e rápi-
da de amparo… contra todo ato ou omissão de autoridades públicas ou de particulares, que na 
forma atual ou iminente lesione, restrinja, altere ou ameace, com arbitrariedade ou ilegalidade 
manifesta, direitos e garantias reconhecidas por esta Constitução, um tratado ou uma lei”… e 
estipula que “Poderão interpor esta ação contra qualquer forma de discriminação relativa aos 
direitos que protegem o ambiente, a concorrência, o usuário e o consumidor, assim como aos 
direitos de incidência coletiva em geral”.



pertence). Para tanto, o inciso 17, referente aos povos originários, admite 
“a preexistência étnica e cultural dos povos indígenas argentinos” e, con-
juntamente ao reconhecimento desses direitos4, garante “o respeito à sua 
identidade e o direito a uma educação bilíngüe e intercultural” e assegu-
ra “sua participação na gestão referida aos seus recursos naturais e aos 
demais interesses que os afetam”, podendo as províncias exercer concor-
rentemente estas atribuições (o itálico é nosso). Neste sentido, esta última 
parte do inciso pode ser interpretada como um reconhecimento à posteri-
dade, ao exercício da administração e manejo dos povos originários sobre 
seus recursos culturais e seu patrimônio.

 
contexto de Surgimento da comiSSão nacional de muSeuS e de 
monumentoS e lugareS hiStóricoS

Nos deteremos, a seguir, no contexto da criação da Comissão Nacio-
nal dos Museus e dos Monumentos e Lugares Históricos (CNMMLH), por-
que precisamente se trata de um dos momentos relevantes do acionamento 
do Estado para a criação de uma História, uma memória e um patrimônio 
nacional.

Os contextos político, cultural e inteletual onde teve lugar a criação 
da CNMMLH aludem às décadas de 30 e 405, período onde adquire maior 
complexidade a configuração de uma memória histórica nacional, ao se 
produzir uma intervenção mais significativa dos poderes públicos e uma 
progressiva institucionalização – com forte implicação da atividade histo-

4. A pessoa jurídica das suas comunidades, a posse e a propriedade comunitária das terras que 
tradicionalmente ocupam; a regulação da entrega de outras aptas e suficientes para o desenvol-
vimento humano, entendendo que nenhuma delas será alienável, transmissível, nem suscetível 
de agravantes ou embargos.
5. Em setembro de 1930 se produziu o primeiro golpe de Estado que assolaria o país, derrubando 
o presidente constitucional H. Irigoyen e instalando no governo o general J. F. Uriburu. Através 
de convocação de eleições e com o Partido Radical proscrito, em 1932 assume o Poder Execu-
tivo o general Agustín P. Justo, que se manteria na presidência até 1938. Em nova eleição foi 
sucedido por Roberto M. Ortiz (candidato de A. Justo). Em 1940, por razões de saúde, este de-
legou o mando ao seu vice-presidente R. Castillo, que exerceu o cargo provisoriamente até 1942 
e, de modo regular, desde esta data, quando Ortiz renunciou. O presidente Castillo foi derrubado 
após um ano por um golpe de Estado, conhecido como “a revolução de 1943”. Sucederam-se, 
então, os governos militares a mando dos generais Arturo Rawson, Pedro P. Ramirez e Edelmiro 
Farell. Este último anuncia, em 1945, a convocação de eleições presidenciais, nas quais se im-
poria o general Juan D. Perón (entre ampla bibliografia, pode-se consultar: Romero 1987, 1989; 
L. Romero 2001; Halperín Donghi 1961; Ansaldi, Pucciarelli e Villarruel 1993).



riográfica (Blasco 2008:2). Até esse momento, em relação ao patrimônio 
histórico, era o Museu Histórico Nacional (criado em 1891)6 que servia 
como referência fundamental (Blasco 2008:5)7. 

O período 1930-1943 foi denominado como a “década infame”, ca-
raterizado pela fraude eleitoral, um alto grau de corrupção governamental, 
escândalos econômicos e financeiros. Além disso, também se tratava de 
um momento de crise internacional, que obviamente repercutia no país em 
nível econômico (Bejar 1983; Ciria et al 1969)8.

Como antecedente da matéria, cabe assinalar que o processo de preo-
cupação com a construção da nacionalidade já tivera um momento chave 
em 1910, com o centenário da Revolução de Maio. Mostrou-se um país 
unificado, onde imperavam o progresso e o enriquecimento. E era este o 
país que se queria mostrar aos visitantes na comemoração pátria. A Argen-
tina foi convertida no celeiro do mundo, com suas exportações de carne e 
trigo; importava capitais e mão-de-obra, instalava vías ferreas e frigorífi-
cos. Era uma república oligárquica que representava a ordem conservadora 
e onde reinava a prosperidade, ainda que a democracia fosse um tema pen-
dente (Quatttrocchi-Woisson 1995:37)9. 

A imigração maciça levou as elites a repensar a questão da identidade 
nacional, cuja definição era incompleta e que se reconheceu como ameaça-
da. Tratava-se de criar uma consciência, um sentimento da nacionalidade. 
Foi introduzido, assim, o “culto pátriótico”, instrumentalizado por manuais 
de História, um calendário de festas nacionais e um culto aos pais fundado-
res da pátria (Quatttrocchi-Woisson 1995:41). A construção e a inculcação 

6. Sobre esta institução, é interessante consultar Ernesto Quesada (1897).
7. No tópico de museus, a Argentina contava com várias instituições, não obstante, algumas 
que gozavam de relevância, orientavam seus interesses para outras preocupações (história 
natural, arqueologia, “estudo do homem”, etc; sobre este tema se pode consultar, entre outros: 
Pegoraro 2004; Podgorny e Lopes 2008).
8. Foi produzida uma reestruturação da economia; o modelo econômico centrado na agroex-
portação entrou em crise; houve queda do preço das matérias-primas e das exportações. Após 
1930, o lugar que o país ocupava na economia mundial desmoronou, passando a uma situação 
marginal e dependente das potências extrangeiras.
9. O sufrágio universal foi estabelecido em 1916. Cabe ressaltar que, conjuntamente com o cli-
ma de celebração, durante os festejos do Centenário cresceram outras inquietações: houve con-
vocação para greve geral por grupos anarquistas, a qual foi proibida pelo Estado, que declarou 
estado de sítio. Foi uma das primeiras greves de trabalhadores organizados sindicalmente. Isto, 
somado à imigração intensiva, de uma magnitude não esperada, impactou a elite e levou a refle-
xão sobre a urgente necessidade de empreender um projeto de “argentinização”, baseado prin-
cipalmente no discurso histórico e no recurso ao passado (Quatttrocchi-Woisson 1995:38-39).



da “argentinidade”, considerada prioritária nesta época, foi vinculada ao 
tal “culto pátriótico”, dando suporte ao propósito de que as concepções 
associadas a tal empresa se convertessem, com o tempo, em um sentimen-
to nacional (em uma consciência nacional) de ampla difusão (Quattrocchi 
Woisson 1995:38-41)10.

A comemoração do Centenário alentou e deu lugar à promoção de 
distintas iniciativas, em vinculação com a construção e a exaltação de uma 
História, de uma memória e uma identidade nacional. Foi precisamente no 
início do século passado e, em vinculação com tal comemoração, que se 
iniciaram as declarações de monumentos históricos nacionais. Neste sen-
tido, a 7 de setembro de 1910, foi expedida a lei n. 706211, que declarava a 
Casa Natal de Domingo F. Sarmiento (Província de San Juan), Monumento 
Histórico Nacional (MHN); autorizava-se sua compra ou expropriação e a 
formação de um museu e biblioteca sobre a vida e obra do prócer, os quais 
foram organizados em 194212. Trata-se da primeira edificação argentina 
que obteve a denominação MHN e contou com o resguardo legal para sua 
conservação.

Em 1915, através da lei n. 9655, foi declarado MHN o Templete da 
Casa Natal do General San Martín, na Província de Corrientes (CNMMLH 
2009: 322). Durante a década de 1920, houve apenas um tombamento de 
MHN, da Basílica de San Francisco Solano, na Província de Mendoza, 
quando tais reconhecimentos começaram a aumentar no território nacional 
a partir dos anos 1930 e 1940, originando-se uma nova dinâmica para esse 
tipo de situação.

Por outra parte, foi a partir da década de 1910 que se consolidou 
progressivamente uma das concepções formuladas desde o final do século 
XIX: a noção cultural essencialista da nação, articulada à ideia de uma 
nacionalidade instituída sobre aspectos culturais próprios, prefixados des-
de os inícios da história pátria13. E isso em que pese que tal manifestação 
ideológica contrastava fortemente com as caraterísticas que apresentava 
a sociedade argentina: heterogênea populacional e culturalmente (Bertoni 

10. A autora mostra que o ensino de história argentina e a liturgia patriótica foram considera-
das os instrumentos privilegiados para essa tarefa.
11. Pode-se consultar a reprodução do texto da lei em Mariel Erostarbe (2004:13-16).
12. Atualmente a casa é a sede do Museu Histórico e Biblioteca Pública Domingo F. Sarmien-
to (CNMMLH 2009: 492).
13. Uma segunda concepção era a liberal e cosmopolita da nação, expressada na Constitução 
de 1853 e em leis como as de Imigração (1876) e de Cidadania (1869) (Bertoni 2001: 311).



2001: 315). Neste sentido, a consciência histórica do Centenário foi liberal 
e centralizadora, restrita à elite. Seria o tópico prioritário do período, a 
construção da argentinidade. Precisamente nas operações da argentinida-
de, um dos objetivos consistia em conservar e manter viva a memória dos 
próceres; tal empresa, de grande relevância, se traduziria na proposta, na 
elevação de iniciativas para criar monumentos aos heróis nacionais14.

Ainda antes no tempo, é interessante mencionar as últimas duas dé-
cadas do século XIX, onde o passado e a memória histórica adquiriram 
um papel central na reafirmação da identidade nacional. Como mostraram 
alguns autores, ainda quando houvessem sido reelaborados os seus conteú-
dos por formulações teóricas posteriores e modificadas as práticas, pode-se 
reconhecer a continuidade de um movimento preocupado com a formação 
da nacionalidade, que começou nestes anos e em uma conjuntura particu-
lar, onde participaram distintos atores sociais e com posturas heterogêneas.

Ocorria no período uma série de ações e linhas de desenvolvimento 
que implicavam uma formação e uma prática da nacionalidade, que com-
plexamente somavam à criação de escolas (importância atribuída à escola 
pública), celebrações rituais, manifestações pátrióticas (onde a presença do 
Estado tornou-se notória), definição dos símbolos pátrios, construção de 
espaços históricos ou museus e a criação de monumentos e testemunhos 
materiais representativos; a eles adicionava-se o problema da naturalização 
e da incorporação dos estrangeiros (Bertoni 2001).

A preocupação com a formação da nacionalidade surgida nesse perío-
do foi considerada estreitamente associada à percepção da Argentina como 
um país vulnerável, cujo objetivo consistia precisamente em encobrir a tal 
fragilidade15. Por outra parte, não se podem desligar as questões e discus-
sões sobre o tema, que ocorriam no país, daquelas produzidas no final do 
século XIX na Europa, onde o nacionalismo se constituía como tema rele-
vante nas preocupações políticas da região. Lá predominava uma concep-
ção ancorada basicamente na uniformidade étnica, religiosa e lingüística, 
não na afinidade com a diversidade.

14. Sugeriu-se, por exemplo, levantar monumentos aos generais Arenales e Manuel Dorrego 
– sendo esta última obra feita e inaugurada em 1926.
15. “Um país ainda não plenamente formado, cuja sociedade recibia uma afluência imigratória 
crescente e estava em plena transformação. A nacionalidade não era somente um fator de aglu-
tinação social, mas, também, um instrumento de afirmação da soberania” ante as possíveis 
pretensões estrangeiras (Bertoni 2001: 120).



O surgimento do CNMMLH se insere então, como mencionamos no 
primeiro parágrafo, em um período específico, caraterizado pela força do 
Estado em trazer a reboque a construção de uma História nacional “auto-
rizada”, legitimada e validada em formato oficial. Consideremos que foi 
precisamente no início da década de 1930 que ganhou relevância a oficiali-
zação do conhecimento histórico e do controle do Estado sobre a memória 
coletiva. Foi produzida uma regulamentação institucional que não ocorrera 
em períodos anteriores, convertendo a História em uma verdadeira questão 
de Estado, ocupando um lugar privilegiado dentro dos dispositivos que ten-
diam ao controle da memória nacional (Quattrocchi-Woisson 1995:141). 

Na dinâmica que adquiriu a disciplina histórica e o seu lugar prefe-
rencial, coube a Ricardo Levene o papel de protagonista, ao assumir, em 
1934, pela segunda vez, a presidência da Junta de História e Numismática 
Americana (JHNA)16, cargo que ocupou até a sua morte em 195917. A rela-
ção entre o presidente Justo e o historiador seria crucial sobre a crescente 
intervenção do Estado nas atividades históricas. Levene considerava a His-
tória como a principal disciplina pedagógica da nacionalidade.

É pertinente mostrar, por outro lado, que o ano de 1934 foi chave 
para a formação e atuação do Revisionismo, o movimento reivindicatório 
da figura de Juan Manuel de Rosas e que concebeu uma versão diferente 
da história oficial, de caráter liberal (Halperín Donghi 2005). Criticou-se 
esta última por possuir uma perspectiva vetusta do passado, afastada das 
inquietações do presente e favorável aos interesses da oligarquia18. 

No contexto de crise que atravessava a nação, o enfoque da história 
proposto por esse movimento se associou a um novo projeto político (que 
incluía em suas bases a soberania política e a independência econômica), 
sendo central a proposição de um programa de regeneração moral que per-
mitisse ao país recuperar sua grandeza passada. Essa época mitificada cor-
respondia ao período rosista e era o modelo para construir uma identidade 
nacional. Este movimento se propunha a estudar a história para tomar dela 

16. A JHNA foi criada em junho de 1893 (a pedido de B. Mitre) e denominada como Junta de 
Numismática. Em 1901, por sugestão de Mitre, “quem estimou que era necessário que a institu-
ção desse sinal de vida, fazendo algo prático e de utilidade e não limitar-se a cunhar medalhas”, 
regularizaria sua existência com a denominação de Junta de História e Numismática Americana 
(Academia Nacional de la Historia de la República Argentina- http://www.an-historia.org.ar/).
17. Ele desempenhou sua primeira presidência na institução no período 1927-1931.
18. Alguns dos autores que se inscrevem neste movimento são: Manuel Gálvez, Raúl Scala-
brini Ortiz, Fermín Chávez, José María Rosa, Milcíades Penha, etc.



aqueles exemplos que contribuíssem para o sucesso de “um melhor futuro 
para a nação”. O passado passou a ser inspiração imediata para uma mu-
dança considerada como necessária e urgente no presente daquela época19.

O ano de 1934 foi convulsionado por querelas historiográficas20. 
Mas, além disso, os debates em torno da figura de Rosas formaram uma 
polêmica fundamental à época, a qual, como mostram diferentes autores, 
transcendia a historiografia e se convertia em um tópico central do debate 
público, político e cultural. Contudo, isto não é novo, a revisão do tema 
Rosas já fora empreendida durante os anos do governo radical – antes da 
década de 1930 – ainda que enfatizasse caraterísticas diferentes21. 

Trata-se de dirimir uma versão do passado vernacular, se pretendia 
construir um passado supostamente comum, se está formando, disputando 
e discutindo uma História “oficial”; estão se assentando as bases ideoló-
gicas e políticas que orientarão a configuração de um patrimônio nacional 
e que o legitimarão.

Todo o acúmulo de iniciativas levadas adiante, basicamente pelos im-
pulsos de Levene, culminaria com a transformação da JHNA na Academia 
Nacional de la História (ANH) – decreto do Poder Executivo, de 21 de 
janeiro de 1938. O Estado aprovou e colaborou para esta iniciativa, tanto 
que a ação foi considerada (e, de fato, era) como uma tomada de posição 
historiográfica. A História, nestes momentos, mostra-se muito próxima do 

19. Para o Revisionismo, Rosas seria transformado no âmbito da verdadeira nacionalidade. 
Esta corrente se erigiria em uma contra-história, se tornaria um fenômeno de contra-memória. 
De outro lado, durante 1934, se apresentam diversas iniciativas provenientes de figuras de di-
ferentes filiações políticas e que contribuíam para assentar bases mais firmes e precisas para o 
movimento. Levou-se à cabo a primeira homenagem pública a Rosas, criou-se uma comissão 
para a repatriação de seus restos, veio à luz o livro dos irmãos Irazusta La Argentina e o im-
perialismo británico, obra fundamental para a contra-história revisionista e crítica do passado 
argentino liberal, onde se propõe a inauguração de um contra-calendário patriótico. O ano de 
1934 foi agitado também pelos incidentes que provocaram as iniciativas planejadas. E, além 
disso, porque a ofensiva contra “os pais fundadores” (Alberdi, Sarmiento, etc.) foi convertida 
em linha de ação característica do rosismo e o movimento tomou uma posição abertamente 
ofensiva nessa luta estabelecida para a memória nacional (Quattrocchi Woisson 1995).
20. O debate incluía a caracterização da ação ideológica e da índole da política do governo 
de Rosas, assim como a criação do panteão dos hérois nacionais, o carácter dos caudilhos 
provinciais e a inclusão/exclusão das figuras que o Revisionismo honrava, entre outros temas. 
21. Não é o propósito deste artigo aprofundar o movimento Revisionista e o seu desenvolvi-
mento, posturas e vinculações com exponentes de outros movimentos políticos; mas, simples-
mente, enunciar brevemente uma disputa historiográfica relevante na época, que transcendeu 
a disciplina histórica, manifestando-se como tema relevante de debate na sociedade e com 
impacto na memória e no estabelecimento de uma nacionalidade e de uma identidade coletiva.



poder. Seis meses depois, um grupo de revisionistas/rosistas criou o Institu-
to de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, o qual, posterior-
mente, foi ocupando um lugar marginal, tanto no espaço acadêmico, como 
no âmbito político.

comiSSão nacional de muSeuS e de monumentoS e lugareS hiStóricoS 

Foi no contexto descrito que, a 28 de abril de 1938, sendo presidente 
Roberto Ortiz e, através de seu ministro da Justiça e Instrução Pública, Dr. 
Jorge Eduardo Coll, se criou, mediante o Decreto 1026, a Comissão Na-
cional de Museus e Lugares Históricos (CNMMLH; Registro Nacional da 
República Argentina, Tomo I, 1938:364-365). Seu primeiro presidente foi, 
precisamente, Ricardo Levene. 

Os integrantes da CNMMLH eram, majoritariamente, as mesmas 
personalidades que ocupavam posições destacadas e de poder no campo 
historiográfico. O Decreto 1027, também de 28 de abril de 1938, designava 
aos integrantes da instituição: “Presidente, Dr. Ricardo Levene; vice-presi-
dente, Sr. Luis Mitre; conselheiros, Dr. Ramón A. Cárcano, Dr. Tomás R. 
Cullen, Dr. Enrique Udaondo, Dr. Emilio Ravignani, Sr. Rómulo Zavala, 
Dr. Benjamín Villegas Basabilvaso, Dr. Luis María Campos Urquiza, e o 
Sr. Alejo Gonzalez Garaño” (Registro Nacional da República Argentina, 
Tomo I, 1938:365). 

Esta intervenção dos mesmos atores nas arenas políticas e historio-
gráficas não representava nenhuma novidade, pois já ocorrera no país fatos 
semelhantes. As definições da matéria histórica que guiaram as ações da 
“Comissão” durante os primeiros anos da sua gestão e que se colocariam 
como “questão de Estado”, dedicaram-se a refletir sobre a época da orga-
nização nacional e a atuação dos “pais fundadores da pátria”. Apesar de 
grande número de tombamentos dirigirem-se ao destaque dos atores e dos 
feitos históricos contrários a Rosas22, a revisão dos monumentos, constru-
ções públicas e citações diversas, reconhecidas durante estes anos, mostra 
que uma considerável quantidade das mesmas se direcionou para outros 
tópicos.

22. Cabe mencionar, nesse sentido e como dado interessante, que em 1942, se declarou MHN 
a Estancia Virrey del Pino, na província de Buenos Aires, cujo dono, desde 1830, foi Juan 
Manuel de Rosas, sendo atualmente sede do Museu Histórico J. M. de Rosas (CNMMLH 
2009:195).



A respeito da orientação central que regeu o começo da instituição, 
pode-se citar a título de exemplo: em 1935, se declara MHN o Palácio 
San José, em Entre Ríos (residência do general Justo José de Urquiza); em 
1939, a Pirámide de los Libres del Sur, na Província de Buenos Aires, que 
comemora o levante dos fazendeiros do Sul da província contra o gover-
nador Juan Manuel de Rosas, em 1839; em 1941, a casa onde foi assassi-
nado o general Lavalle em Jujuy (inaugurando-se ali, em 1943, o Museu 
Juan Lavalle; a casa natal de Nicolás Avellaneda em Tucumán, em 1942; a 
casa onde viveu o general Bartolomé Mitre, na cidade de Buenos Aires, em 
1948; a casa onde viveu D. F. Sarmiento, na cidade de Buenos Aires, etc. 
CNMMLH 2009)23.

Sobre os tópicos mencionados acima e que também ocuparam a 
CNMMLH durante os primeiros anos, observa-se nos tombamentos uma 
presença relevante de edifícios e sítios de caráter religioso (pertencentes 
ao credo católico), tanto de alguns de menor relevância ou reconhecimento 
público, como daqueles de maior importância simbólica e política. Entre 
eles, a Catedral Metropolitana na Província de Córdoba e a Catedral de 
Salta, ambas em 1941; as Catedrais Metropolitanas de Buenos Aires e de 
Santa Fé, proclamadas MHN em 1942; o conjunto jesuítico Santa María la 
Mayor na Província de Misiones, em 1945, etc. (CNMMLH 2009)24.

Assim, nestes primeiros anos, outro conjunto de tombamentos foi 
dirigido a sítios e instalações muito relevantes politicamente, em nível 
simbólico e ideológico, constituindo-se como marcos fundantes, balizas 
que davam conta e atualizavam uma História Nacional. Apontava-se ao 
fortalecimento e à internalização da disseminação da ideia de nação e de 
sua assunção, enquanto necessidade de proseguimento de uma construção 
exibida como coletiva e contínua.

Neste sentido, por exemplo, nos anos 1940, reconheceu-se a Casa 
onde foi declarada a Independência, na Província de Tucumán (1941); a 
Casa de Governo – Casa Rosada – em Buenos Aires (1942) –, edifício onde 

23. Outros exemplos: em 1939, foram fundados o Museu Pampeano e o Parque Los libres del 
Sur (Chascomús, provincia de Buenos Aires) e o Museo y Parque Evocativo Los libres del 
Sur (Dolores, provincia de Buenos Aires); em 1941, o Museu Juan Martín de Pueyrredón (San 
Isidro, provincia de Buenos Aires) e o Museu Histórico da Provincia de Santiago del Estero 
“Dr. Orestes Di Lullo”.
24. Na Cidade de Buenos Aires, por exemplo, dos Tombamentos produzidos entre o final dos 
anos 1930 e o final da década de 1940, pouco mais da metade dos reconhecimentos se volta-
ram aos imóveis e conjuntos de carácter religioso, pertencentes ao culto católico.



se concentrava o exercício do poder do Estado nacional –, a Pirámide de 
Mayo, também em Buenos Aires (1942)25, uma marca que representava a 
aspiração e o afã por essa argentinidade em formação.

A comissão surgiu, então, intimamente ligada a um período político 
muito conflituoso e desacreditado na História do país, o qual, por sua vez, 
levou à construção de uma memória e uma História nacional que passa-
vam a se configurar como interesses estatais medulares e onde o Estado 
operava explícita e institucionalmente nesse campo – objeto de disputa 
–, estabelendo as linhas para a definição e validação de um patrimônio 
comum à nação. 

decreto número 1026/3826

O Decreto 1026, de 28 de abril de 1938, constitui o antecedente ime-
diato da lei 12.665/40. Este recoloca a norma legal n. 118.588, de 12 de 
novembro de 1937, e dá continuidade às suas perspectivas originais27. 

O decreto 1026/38 estabeleceu a criação da CNMMLH, como de-
pendente do Ministério da Justiça e Instrução Pública28 e determinou sua 
configuração, fixando, para os seus integrantes, funções executivas e de 
caráter honorário (Artigo 1).

Os fundamentos da lei – com expressão em seus Considerandos – 
deixam ver tanto a situação da política patrimonial da época, como o ca-
ráter das preocupações em torno da problemática. Marca-se a dispersão 
jurisdicional dos lugares e museus que constituem o patrimônio nacional, 
sendo circunstâncias que conspiravam contra sua administração, conser-
vação e proteção. Foi ganhando força a necessidade de unir, de integrar os 
critérios que se referem às práticas de gestão, preservação e salvaguarda 
patrimonial. Tornava-se presente uma dupla necessidade: de um lado, a 
formulação de uma legislação – que unificasse as pautas relativas a todos 

25. Erigida, em 1811, pela prefeitura, na antiga Plaza de la Victoria, para comemorar o primeiro 
aniversário da Revolução de Maio; em 1912, foi trasladada ao seu lugar atual (CNMMLH 2009). 
26. Registro Nacional da República Argentina, Tomo I, 1938. 
27. O Decreto n. 118.588/37 criou a Superintendência de Museus e Lugares Históricos; subs-
tituído pelo n.1026/38 (Art. 6). Este último a transformaria em “comissão”, hierarquizando o 
organismo. De outro lado, através do decreto n. 1028, também com data de 28/04/38 (Art. 3), 
se anulava o decreto n. 118.589 de 12/11/1937.
28. Atribui-se tal sujeição à “natureza educativa de suas funções”, bem como à lei de Minis-
térios n. 3727, que lhe assinalava a jurisdição sobre os museus.



aqueles referentes patrimoniais –, e, por outro, a instauração de uma insti-
tuição central responsável pela lógica patrimonial. 

Tanto o Decreto n. 1026/38 como seu antecessor, o n. 118.588/37, 
dão conta de um esforço, de uma intenção estatal/governamental de come-
çar a ordenar a prática da preservação patrimonial.

Foram estabelecidas no Decreto as funções gerais do organismo 
(Art.2): projetar a legislação nacional (a fim de unificar critérios); exer-
cer a superintendência dos lugares e museus dependentes do Ministério da 
Justiça e Instrução Pública; formular um inventário de museus e lugares 
históricos em nível nacional; exercer tarefas de conservação para evitar 
deterioração, alheamento e/ou expatriação; realizar convênios com provín-
cias, municipalidades e particulares para passar ao Estado aqueles referen-
tes que “mereçam pertencer ao patrimônio da nação”; intervir com relação 
às instituções testamentárias ou doações de caráter histórico destinadas ao 
Estado e avaliar consultas de caráter técnico.

Instituem-se funções específicas a respeito dos lugares históricos e 
museus de sua dependência (Art. 3): ditar regulamentos internos dos es-
tabelecimentos a seu cargo; controlar o seu funcionamento e organizar a 
custódia e conservação dos lugares históricos; distribuir as certidões de 
gastos; projetar o orçamento anual das instituções a seu cargo; acordar com 
a Direção Geral de Arquitetura do Ministério de Obras Públicas as refor-
mas dos edifícios sob sua responsabilidade e controlar, aprovar e revisar os 
planos das obras a serem executadas, etc.

Como já mencionamos, o primeiro presidente designado da CNMM-
LH foi Ricardo Levene – mediante o Decreto n. 1027 de 28/04/1938. A 
Comissão tomaria para si a elaboração de um projeto de lei que, posterior-
mente, e com algunas modificações, seria aprovado pelo Congresso Nacio-
nal, sancionando-a como a lei n. 12.665.

lei n.12.665

Em consonância com a corrente historiográfica dominante no perío-
do, na apresentação do Projeto de Lei (durante 1938), quando se faz men-
ção aos períodos sobre os quais atuará a CNMMLH, se menciona explicita-
mente o da “organização nacional”. Por outra parte, se alude no documento 
à criação da CNMMLH numa perspectiva preocupada com a construção 
e a definição da nacionalidade. A instituição “persegue uma grande finali-



dade espiritual: manter o acervo histórico e moral da nacionalidade”, para 
o qual é vital a História e, também, a dimensão sentimental do conceito e 
sua apropiação por toda a sociedade. O valor simbólico do passado e seu 
desejo de conservação é dinâmico e encarregado de “despertar o verdadeiro 
conceito de nacionalidade, levando-o ao coração do povo”29.

Da mesma forma, no país se reconhecia o trabalho que vinha desen-
volvendo a Academia Nacional de Belas Artes, voltada à realização de um 
inventário do patrimônio artístico nacional. De outro lado, a temática pa-
trimonial estava sendo preocupação de alguns países latino-americanos. O 
Congresso de História Internacional da América, celebrado em Buenos Ai-
res em 1936, produziu um documento que instava os governos americanos 
a realizar o inventário do seu patrimônio histórico-artístico, a classificá-lo 
e ordená-lo, para garantir sua custódia e conservação; sancionar leis prote-
toras de tal patrimônio; criar instituções para sua investigação, divulgação 
e levar à criação de grupos de simpatizantes que, independentemente do 
Estado, colaborassem na conservação dos bens patrimoniais30.

A respeito dos antecedentes legislativos estrangeiros, nesse momento 
já existiam precedentes importantes: na Europa, basicamente os da França 
e da Itália; na América, os do México, Perú e certas iniciativas levadas à 
cabo nos EUA.

conteúdo e regulamentação

A lei n. 12.665, sancionada em 1940, criou a CNMMLH. O decreto n. 
84.005, de 1941, com suas sucessivas modificações, regulamenta o dito ins-
trumento legal. O texto da lei foi ordenado e atualizado em janeiro de 1993.

Atualmente, a CNMMLH depende da Secretaria de Cultura da Na-
ção, ligada à presidência da nação31, sendo constituída por um presidente, 
dois vice-presidentes e oito vocais, que exercem suas funções com caráter 
honorário (CNMMLH. http://www.monumentosysítios.gov.ar)

De acordo com a regulamentação, a comissão possui a superintendên-
cia imediata sobre os museus, monumentos e lugares históricos de domínio 

29. Debates motivados pela apresentação do projeto de lei 12665. Congresso Nacional, Câma-
ra de Deputados. Reunião n. 17, 4 de julho de 1940: 133-134.
30. Debates motivados pela apresentação do projeto de lei 12665. Congresso Nacional, Câma-
ra de Deputados. Reunião n.17. 4 de julho de 1940: 134-135.
31. Quando a norma foi sancionada, estabelecia que a CNMMLH dependeria do Ministério 
da Justiça e Instrução Pública. 



da nação e, simultaneamente, com as respectivas autoridades das institu-
ções que se submetem a esta lei, quando se trata de museus, monumentos e 
lugares históricos de domínio provincial ou municipal (Art. 1, p. 2).

Ficou estabelecido que o governo federal excerce a custódia e conser-
vação dos bens históricos e artísticos, dos lugares, monumentos, imóveis 
históricos do domínio da nação e, em cada caso, simultaneamente, com as 
autoridades respectivas que se submetem à lei n. 12.665, sobre aqueles de 
domínio provincial e municipal (Art. 2).

À “comissão” é facultado o processo para declarar de utilidade pú-
blica os lugares, monumentos, imóveis e documentos de propriedade de 
particulares que se considerem de interesse histórico ou histórico-artístico 
aos efeitos de sua expropiação ou acordo com os particulares para garantir 
sua preservação (Art. 3). Estipula-se, também, que os imóveis históricos32 
não poderão ser submetidos a reparações ou restaurações, nem destruídos 
em todo ou em parte, transferidos, gravados ou alienados sem intervenção 
e aprovação da CNMMLH (Art.4.)33. 

A lei n. 24.252, promulgada em novembro de 1993, incorporou a lei n. 
12.665, e dois Artigos (3 bis e 4 bis), tendentes a especificar a participação 
direta da Comissão em toda iniciativa referente aos possíveis tombamentos 
patrimoniais. Ficou estabelecido que, diante das solicitações apresentadas 
ao Congresso da Nação, a CNMMLH (através de um regime de consulta) 
atuava e marcava sua ineludível faculdade de intervenção em toda seleção 
dos patrimoniais nacionais; mesmo assim, esta regulamentação referencia-
va explicitamente os valores (que anteriormente haviam resultado escas-
samente manifestos) a ser considerados sobre os monumentos e lugares 
contemplados pela comissão34. 

32. Referenciados mais amplamente como bens históricos ou histórico-artísticos no Capítulo 
V, Art.13 do Decreto n. 84.005/41.
33. Em 1982, promulgou-se o Decreto n. 1.063, que fixou critérios de antiguidade para a 
intervenção sobre imóveis que sejam propriedade do Estado. Estipulou que não se poderá 
autorizar modificação alguma, nem sua alienação (qualquer que seja sua natureza jurídica), 
quando estes posuam uma antiguidade maior que cinquenta anos, sem a consulta prévia da 
CNMMLH (Art.1).
34. “Diante de iniciativa apresentada no Congresso da Nação para estabelecer por lei lugar 
histórico, monumento histórico ou monumento histórico-artístico a um imóvel situado em 
qualquer jurisdição do país, a comissão estabelecida para o tema deverá convocar em forma 
direta e a título consultivo a Comissão Nacional de Museus e de Monumentos e Lugares 
Históricos criada pela lei 12.665” (Art. 3 bis – incorporado pelo art. 1 da lei n. 24.252, B.O. 
18/11/1993). “A Comissão Nacional de Museus e de Monumentos e Lugares Históricos de-



O Decreto n. 84.005/41, nas referências às obrigações da Comissão, 
detalha as aludidas na lei, assinalando que esta tem a seu cargo a custódia, 
conservação, reconstrução e restauração dos monumentos, lugares, imó-
veis e móveis históricos ou históricos-artísticos inscritos no registro, si-
multaneamente com as autoridades provinciais, municipais e eclesiásticas, 
devendo dispor das medidas adequadas para cumprir tais responsabilidades 
(Capítulo II, Art. 2 e Capítulo V, Art. 12).

A lei 12.665 estipula que será função da Comissão fazer uma classi-
ficação e formular uma lista dos monumentos históricos do país35, podendo 
ampliá-la convenientemente (Art.4). Com referência a estas obras come-
morativas, se fará menção posteriormente também dos sepulcros declara-
dos históricos36. De outro lado, os imóveis compreendidos na lista citada 
estão livres de toda carga impositiva (Art. 6). Interessa demarcar a obriga-
ção da instituição de levar à cabo um Registro dos monumentos, lugares, 
imóveis e bens históricos e histórico-artísticos que se encontrem dentro da 
jurisdição territorial da República (Capítulo II, Art. 2 e Capítulo III, Art. 3, 
Decreto n. 84.005/41). A regulamentação estabelece, também, que nenhum 
objeto móvel ou documento histórico37 poderá sair do país, nem ser vendi-
do nem gravado sem intervenção da comissão (Art.5).

signará os experts que julgue conveniente para avaliar os valores históricos, artísticos, arqui-
tetônicos ou arqueológicos do monumento ou lugar indicado. Estes deverão expedir a respeito 
dos mesmos em um prazo máximo de sessenta (60) dias, desde a decretação da convocatória 
e sua opinião formulada por escrito e referendada pelas autoridades da Comissão Nacional de 
Museus e de Monumentos e Lugares Históricos, apresentar-se-á dianta da Comissão Nacional 
de Museus e Monumentos e Lugares Históricos, apresentar-se-á diante da Comissão Parla-
mentar que houver solicitado sua participação. Esta consulta não será vinculante”. (Art. 4 bis 
-incorporado pelo Art. 1 da lei n. 24.252 B.O. 18/11/1993).
35. Referenciados mais amplamente como bens históricos ou histórico-artísticos no Capítulo 
III, Art. 3 do decreto 84.005/41. 
36. O Decreto n. 34.040, de 3 de novembro de 1947, “Sobre Sepulcros Históricos”, dá deta-
lhes sobre este tema. Estabelece limites temporais: se considerarão somente “aquele onde ja-
zem pessoas cuja morte seja anterior aos cinquenta anos da declaração pela qual se honra sua 
memória” (Art.1). E limita sua conservação e cuidado “aos sepulcros individuais dedicados 
exclusivamente aos restos de pessoas, que quis honrar com a declaração do Poder Executivo, 
e, em nenhum caso, aos sepulcros que fazem parte de panteões ou criptas familiares” (Art.2).
37. Entende-se por documentos históricos: a) os expedientes, memórias, ofícios, comunica-
ções, mapas, cartas geográficas relacionadas com assuntos públicos, expedidos, firmados ou 
rubricados por autoridades civis, militares ou eclesiásticas em exercício de suas funções; b) as 
cartas privadas que, a juízo da Comissão Nacional, tenham um interesse público do ponto de 
vista histórico (Capítulo VI, Art.17, Decreto n. 84.005/41). E, estipula-se que os documentos 
ingressarão no fundo do Arquivo Geral da Nação, exceto aqueles pessoais referentes aos mu-
seus especializados (Capítulo VI, Art. 16, Decreto 84.005/41)



Até aqui, enfatizamos os aspectos que a nosso entender são os mais re-
levantes desta regulamentação legal que examinamos38. Para finalizar, mos-
tramos que a CNMMLH reconhece uma dinâmica sumamente valiosa sobre 
os efeitos de reconstruir as relações entre memória, História, política e cul-
tura, que se articularam historicamente na Argentina e deram lugar a certas 
tramas, concepções e regulamentaçãos sobre categorias, tais como naciona-
lidade, identidade, argentinidade, sobre as quais se constituiria e legitimaria 
um patrimônio nacional. Os acontecimentos históricos, políticos e culturais 
das sucessivas décadas foram deixando suas marcas na instituição39.

FonteS: legiSlação conSultada

LEY N° 12.665. Septiembre 30 de 1940. Cámara de Senadores; 38 
Reunión, 32 Sesión Ordinaria. Biblioteca del Congreso de la Nación Ar-
gentina, Dirección de Referencia Legislativa.
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134. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Dirección de Refe-
rencia Legislativa.

LEY N° 24.252. 18 de noviembre de 1993, Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina.

38. Sobre outros aspectos da mesma, é de fazer notar que algumas das ações previstas pela 
Comissão atenden à vinculação do patrimônio com a promoção do desenvolvimento cultural 
ou histórico do turismo (Capítulo II, Art. 2, Decreto n. 84.005/41). Por outro lado e em con-
cordância com o tipo de bens objeto de ordenamento legal, se especificam aquelas instituções 
com as quais a Comissão manterá relações de cooperação: a Academia Nacional de História 
e a Academia Nacional de Belas Artes (Capítulo II, Art. 2, Decreto n. 84.005/41). Cabe res-
saltar, mesmo assim, que a Comissão está estreitamente vinculada com a Escola Nacional de 
Museologia, devendo supervisionar suas atividades e aprovar e fiscalizar os planos, progra-
mas e desenvolvimento dos cursos (Texto incluído pelo Decreto n. 1.604/78). Esta institução 
educativa foi criada, em 1973, pelo o Ministério de Cultura e Educação da Nação: “com sua 
trajetória de mais de três décadas de trabalho, (a Escola) é um elemento importante em nível 
nacional na tarefa de oferecer aos museus especialistas idôneos para suas múltiplas funções… 
[sendo] a única institução nacional e pública de formação profissional em museologia. Neste 
fundamento o Estado se apresenta como vetor de um consenso narrativo da memória coletiva 
que esses bens transmitem e como agente de uma valorização e de um acesso federal e demo-
crático a eles” (www.monumentosysitios.gov.ar).
39. Uma análise das etapas subseqüentes, das modificações produzidas no organismo em nível 
institucional, de conceitualização patrimonial, dos critérios de classificação, etc., integra uma 
investigação mais ampla que atualmente levamos à cabo. Não a expusemos nesse artigo já 
que, obviamente, por razões de extensão, limitamos seus objetivos. 
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4.
Paulo duarte e oS combateS 
PeloS PatrimônioS PluraiS no braSil

aline vieira de carvalho 
iSabela Soraia backx Sanabria

introdução

O conceito de patrimônio histórico e cultural no Brasil foi, durante 
muito tempo, reservado apenas para edifícios de igrejas católicas, grandes 
casas coloniais, palácios, fazendas, engenhos e diversos outros retratos de 
uma cultura material ligada principalmente às memórias branca, aristocrá-
tica e eclesiástica. Tais escolhas, realizadas dentro de contextos políticos 
específicos, geraram o sufocar das múltiplas possibilidades de associações 
afetivas entre indivíduos e os patrimônios. Escolhiam-se, neste caminho, 
as identidades a serem celebradas e, como resultado, excluíam-se as sub-
jetividades e a possibilidade de existência das diferenças representadas no 
patrimônio. Nos lugares da memória (Nora 1993) cristalizava-se o silenciar 
das negociações e conflitos existentes na imaginada sociedade brasileira. 
A efetivação destes mecanismos de inclusão e exclusão cultural dava-se 
através de políticas patrimoniais que, por décadas, estiveram concentradas 
nas mãos de pequenos grupos articuladores de diferentes esferas de poder 
(Bourdieu 1999). Apesar da política cultural hegemônica, vozes dissonan-
tes existiram e foram silenciadas na memória nacional. Um exemplo pode 
ser encontrado nas propostas do humanista Paulo Duarte. 

Duarte empenhou-se para garantir a preservação de monumentos e 
vestígios indígenas, contrapondo-se às práticas preservacionistas susten-
tadas pelas políticas oficiais de preservação patrimonial – pautadas em 
instituições como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 



(SPHAN). Articulado a uma rede de intelectualidade (LaCapra 1998) que 
unia Brasil, França e Estados Unidos da América, o intelectual se tornou 
um dos pioneiros no desenvolvimento das atividades arqueológicas no país 
e, principalmente, na luta pela valorização da memória e da diversidade 
cultural brasileira. Estudá-lo, portanto, torna-se um caminho para a com-
preensão acerca das políticas patrimoniais oficiais do Brasil, dos conflitos 
e negociações disparados por essas políticas e, assim, constitui-se como 
um ponto de reflexão sobre as práticas de construções identitáriais e seus 
vínculos com as questões patrimoniais na atualidade. 

Paulo duarte: algumaS aPreSentaçõeS 

 Paulo Duarte nasceu no ano de 1899, e foi criado em Franca, no 
interior de São Paulo. Extremamente ativo e engajado na luta pela demo-
cracia (em diferentes esferas de poder), lutou na Revolução Constituciona-
lista de 1932, quando foi exilado pela primeira vez. Trabalhou no jornal O 
Estado de São Paulo e exerceu alguns cargos públicos na década de 1930, 
sendo exilado, novamente, em 1938, devido à instauração do Estado Novo, 
em 1937. Ao longo de sua vida desenvolveu amizades com personalidades 
como Mário de Andrade, Júlio de Mesquita Filho, Claude Lévi-Strauss e 
Paul Rivet, sendo este último o grande responsável por despertar em Duar-
te o interesse pela Arqueologia e pela pré-história. 

 O retorno definitivo de Duarte ao Brasil ocorreu em 1951. A partir 
de então, a luta pela pesquisa, salvaguarda e divulgação da pré-história no 
país, como maneira de estudar as origens do Homem Americano através 
dos vestígios indígenas, concentraria a maior parte de seus esforços, pro-
movendo por diversos mecanismos a diminuição da exploração industrial 
de sítios arqueológicos sambaquieiros. No entanto, o governo não ofere-
ceu respaldo para grande parte de seus projetos, e o intelectual faleceu em 
1984, tornando-se o principal precursor da preservação dos vestígios ar-
queológicos no Brasil. A ideia de uma comparação entre as políticas preser-
vacionistas sustentadas por ele e aquelas levadas a cabo pelas instituições 
oficiais de preservação patrimonial surge como maneira de entender de que 
modo a preservação do patrimônio arqueológico se insere nas práticas pre-
servacionistas desenvolvidas no Brasil do século passado, as quais foram 
guiadas principalmente pelo SPHAN.



PolíticaS PúblicaS de PreServação 
Patrimonial no braSil: eScolhaS cerceadoraS

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado 
em janeiro de 19371 e regulamentado em trinta de novembro do mesmo 
ano2, durante a implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas. Tendo sua 
estrutura baseada no anteprojeto criado por Mário de Andrade, a instituição 
surgiu numa época de redefinição da identidade nacional, na qual se procu-
rava a afirmação de uma identidade única, baseada nas peculiaridades do 
país – cultura do sertanejo e do índio – e ignorando os modelos europeus. 

 Desenvolvido por Mário de Andrade a pedido de Gustavo Ca-
panema, então ministro da educação, o anteprojeto no qual se baseou o 
SPHAN pontuava as ideias modernistas de criação de uma identidade na-
cional, abarcando aspectos como a preservação da música popular, histó-
rias populares, superstições e medicina, entre outros. Contudo, devido a sua 
visão modernista, considerada ousada pelos políticos do período, o projeto 
acabou passando por diversas reformulações, terminando por distanciar-se 
tanto daquele elaborado por Mário de Andrade a ponto de não se preocu-
par efetivamente com a preservação da cultura índia, negra ou sertaneja. 
Segundo a política do novo instituto, os monumentos a serem preservados 
deveriam perseguir o rastro daqueles que construíram o país, ligando esses 
a seus contemporâneos, de modo a despertar a verdadeira identidade brasi-
leira (Rubino 1991). Dessa maneira, o projeto acabou propondo o tomba-
mento de prédios de igrejas católicas, monumentos como palácios, e outros 
que constituíssem testemunhos de fatos e personagens históricos, engenhos 
e fazendas que retratassem os diversos ciclos econômicos, casas grandes, 
senzalas, câmaras, cadeias, e outros símbolos de formas de governo e do 
regime latifundiário e escravocrata. 

 Por meio de uma análise da relação dos bens tombados pelo 
SPHAN, os quais são inscritos nos livros de Belas-Artes, História, Arque-
ológico, Etnográfico e Paisagístico e das Artes Aplicadas, é possível ob-

1. BRASIL. Lei n. 378 de 13 de janeiro de 1937. Cria o Serviço de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.
action?id=102716> Acesso em: 01 jul. 2010.
2. BRASIL. Decreto-lei n. 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/
Del0025.htm> Acesso em: 23 maio 2010. 



servar que até 1968, dos 689 tombamentos realizados pelo instituto o livro 
de Belas-Artes contava com 287 inscrições, enquanto que o Etnográfico, 
Arqueológico e Paisagístico apenas com 26 (Rubino 1991), demonstrando 
o privilégio que era dado pelo instituto à conservação dos monumentos 
considerados artísticos, assim como o descaso quanto aos do segundo tipo. 

Até 1968, os tombamentos ocorreram principalmente nos Estados do 
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, onde se 
sucederam eventos como a Inconfidência Mineira, a expulsão dos Holan-
deses de Pernambuco e a presença de personalidades como Rui Barbosa, 
Gregório de Matos e da corte imperial. Com a valorização desses Estados 
sobre todos os outros, o SPHAN procurava delimitar a criação de uma me-
mória nacional a essas regiões, já que possuíam as características históricas 
compatíveis com a projeção desejada pelo órgão. Os bens preservados pelo 
instituto pertencentes a esses Estados somavam 402 dos 687 tombamentos 
realizados até então, enquanto o restante se dividia entre todos os outros 
Estados. Delineou-se, também, um período desejável ao qual os monu-
mentos deveriam pertencer, que compreendia os séculos XVI a XIX, tendo 
enorme predominância o século XVIII, ao qual pertencem 529 dos 687 
tombamentos já citados (Rubino 1991). O século XX foi durante muito 
tempo ignorado pelos órgãos de preservação patrimonial, já que os monu-
mentos até então construídos nesse período não possuíam aquilo que era 
considerado uma história nobre, sendo contaminados pela modernidade e 
por todas as características que esta trazia, como imigrantes e novos estilos 
arquitetônicos. Dentro do recorte estabelecido pelo órgão, Minas Gerais 
destacava-se amplamente em relação aos outros Estados, pois possuía o 
que o SPHAN considerou como uma arte legitimamente brasileira, ou seja, 
livre das influências negras e índias. Assim, dentre os três primeiros mu-
seus criados pela instituição dois localizam-se em Minas Gerais: o Museu 
da Inconfidência em Ouro Preto, inaugurado em 1938, e o Museu do Dia-
mante em Diamantina, no ano de 1954.

Houve, também, o predomínio da preservação dos bens imóveis so-
bre os móveis, justificada, por um lado, pela grande presença de arquitetos 
no serviço do patrimônio e, por outro, pela visão historicamente constru-
ída de patrimônio como pertencente acima de tudo a bens arquitetônicos, 
representada no Brasil principalmente por Lúcio Costa e Gilberto Freyre, 
este último através da obra Casa-grande e Senzala, a qual vincula a arqui-
tetura à história e formação do país. Diferindo, novamente, das propostas 



encontradas no anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, o qual de-
fendia a preservação dos costumes, cantos e folclore das diversas culturas 
– aspectos que só encontrariam campo de estudo muito mais tarde com a 
elaboração do conceito de patrimônio imaterial –, o serviço do patrimônio 
privilegiou a conservação daquilo que se denominou como “patrimônio 
de pedra e cal”, perdendo assim o aspecto etnográfico que se encontrava 
presente no anteprojeto.

Em 1957, com a criação do Museu da Abolição no Recife e do Museu 
Nacional de Imigração e Colonização em Joinville, inicia-se no SPHAN 
uma fase menos patriótica, incluindo-se o estudo da imigração para a 
compreensão da formação do povo brasileiro. Entretanto, uma política de 
preservação adequada para as culturas imigrantes ainda tardaria a ser de-
senvolvida. Mesmo diante da grande produção de inventários que se deu 
nas décadas de 1980 e 1990 referentes ao tema, não resultaram muitos tom-
bamentos. O interessante a ser observado nesses inventários, no entanto, é 
que eles são restritos à região Sul do país, a qual recebeu em sua maioria 
imigrantes europeus vindos de países como Alemanha, Itália, Suíça e Ho-
landa. Portanto, através da exclusiva conservação dessas culturas, procu-
rou-se delimitar até mesmo quais imigrantes teriam contribuído para a for-
mação do chamado “povo brasileiro”, preservando e divulgando a memória 
daqueles que são ideais para a consolidação de uma história de fundação 
do país por brancos, e ignorando os libaneses, japoneses, turcos, indianos 
e diversos outros povos que, da mesma maneira, imigraram para o Brasil. 

Na década de 1970, uma sensível mudança ocorre no foco do SPHAN, 
que pode ser observada pelo aumento de registros inseridos no livro de 
tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, que saltam de aproxima-
damente 26 para cerca de 503. Tal aumento deve-se à força que as ideias 
sobre a importância da preservação ambiental ganham na sociedade na dé-
cada de 1970, quando se dá o nascimento do ambientalismo brasileiro4. 
Nesse contexto, o SPHAN promove o tombamento de monumentos como 
as Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida, em Bonito, Mato 

3. Arquivo Noronha Santos. Livros do Tombo. Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagísti-
co. Disponível em: < http://www2.iphan.gov.br/ans/inicial.htm>. Acesso em 29 maio 2010.
4. Este é motivado por obras como Primavera Silenciosa, de Rachel Carson (1962), e tam-
bém pelo fortalecimento que o movimento vinha ganhando nos Estados Unidos e na Europa. 
Entretanto, o movimento brasileiro acaba por assumir caráter incipiente, tendo as atividades 
promovidas pelas instituições privadas, funcionado apenas para “mascarar” diversos proble-
mas ambientais no país (Carvalho 2009).



Grosso do Sul, da Pedra da Gávea e de morros como o da Urca e do Pão de 
Açúcar, todos localizados no Rio de Janeiro. A disparidade observada entre 
o número de tombamentos realizados neste Estado em comparação a todos 
os outros do país demonstra que, apesar do SPHAN haver modificado sen-
sivelmente sua política preservacionista com os monumentos paisagísticos, 
continuava a priorizar a preservação patrimonial em alguns Estados, em 
detrimento dos outros. 

A política de preservação patrimonial brasileira fica principalmente 
a cargo do SPHAN até a década de 1970. Este acaba sendo subordinado à 
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo – e não mais à secretaria da Edu-
cação –, quando esta é criada em 1967, ao descobrir-se o potencial do turis-
mo patrimonial como fonte de renda5. No entanto, em 1968, com a criação 
do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico (CONDEPHAAT), o Estado de São Paulo legisla pela primeira 
vez no sentido de preservar seu patrimônio através de uma instituição que 
seguiria de certa maneira o conservadorismo e tradicionalismo do SPHAN.

Durante os primeiros anos de trabalho do CONDEPHAAT, o desen-
volvimento de uma política de atuação própria do órgão foi dificultado 
pela falta de um corpo técnico específico e estável. Até mesmo no primei-
ro Conselho Deliberativo não existia uma orientação definida, de maneira 
que cada conselheiro agia segundo suas próprias ideias para a delimitação 
daquilo que considerava adequado como nova metodologia para o órgão. 
Os interesses imobiliários tornaram-se o principal empecilho para o tomba-
mento dos bens e, juntamente aos limites político-administrativos impostos 
ao órgão, acabaram proporcionando a este um perfil difuso e uma imagem 
de ineficiência (Rodrigues 2001). 

A política preservacionista do CONDEPHAAT abarcava bens rela-
cionados à arte e à história sócio-econômica, abrangendo, também, os ci-
clos econômicos como o do café no Vale do Paraíba e o da industrialização, 
o que foi considerado um grande avanço, visto ambos serem fenômenos 
relativamente recentes que ainda estavam presentes na memória da popu-
lação. O nacionalismo exacerbado em relação aos monumentos arquitetô-
nicos também foi característica marcante do órgão. Os bens a serem tom-

5. Tal momento pode ser considerado como o início da ligação entre o patrimônio, seja ele 
natural ou histórico, e o turismo, já que em 1966 é também criada a Empresa Brasileira de 
Turismo – Embratur –, órgão oficial responsável na época pelas políticas públicas do turismo 
brasileiro.



bados deveriam, preferencialmente, haver sido projetados por arquitetos e 
projetistas brasileiros, o que levou à exclusão da categoria de patrimônio 
diversos edifícios de importante valor histórico que haviam sido projetados 
por estrangeiros.

Em 1975, quando o CONDEPHAAT é incorporado à Secretaria de 
Cultura, Ciência e Tecnologia, um importante passo é dado na reformu-
lação de sua política: a orientação do órgão passou a colocar o homem, 
produtor de cultura, como finalidade última. A partir disso, nota-se outro 
importante marco na modificação do conceito de patrimônio também pre-
sente no órgão: a conservação do meio ambiente passa a ser importante 
para a elevação da qualidade de vida do homem e como suporte de sua 
memória. No entanto, devido em grande parte à barreira política imposta à 
instituição, esta manteve a ortodoxia em relação à arquitetura, continuando 
a ignorar a preservação de edifícios que não apresentassem as característi-
cas de construção brasileiras, como ocorreu com o processo de tombamen-
to da residência da família Matarazzo, que acabou sendo arquivado devido 
ao casarão haver sido projetado pelo italiano Marello Piacentini. 

Para sanar esses problemas, em 1979 o CONDEPHAAT sofre nova-
mente mudanças em sua orientação, visando agilizar suas ações para ga-
nhar a simpatia da população e, com isso, apoio político. Realizaram-se di-
versos convênios e contratações, alargando-se a divulgação do patrimônio 
por meio de filmes, propagandas e cartazes. Apesar disso, a instituição aca-
bou adotando uma posição pragmática e tecnicista, estabelecendo critérios 
gerais para a definição de centros históricos, desprovendo-os assim de sua 
dinâmica cultural. Tal posição foi refutada por vários setores da população, 
que começavam a entender o patrimônio como uma possibilidade de me-
lhora de vida, e não apenas como um testemunho estático. 

Até o final da década de 1970 e início de 1980, as instituições ofi-
ciais de preservação patrimonial foram marcadas por um caráter ortodo-
xo e elitista. O CONDEPHAAT caracterizou-se durante muito tempo pela 
sua inércia e ineficiência na preservação do patrimônio do Estado de São 
Paulo. Suas ações, a princípio, eram dificultadas pela falta de organização 
e apoio político ao órgão e, posteriormente, foram marcadas por uma pos-
tura extremamente conservadora. Mesmo após os inúmeros debates que 
resultaram na redefinição e alargamento do conceito de patrimônio nas dé-
cadas de 1970 e 1980, o órgão conservou suas antigas e decadentes práti-
cas, comprometendo de maneira vital a preservação dos bens patrimoniais 



paulistas. O SPHAN, por sua vez, por meio de sua política de valorização 
e superposição de um Estado ou de um tipo de monumento sobre outros, 
procurou delimitar e construir uma memória nacional. A instituição visava 
cunhar uma identidade através da conservação patrimonial e, portanto, fo-
ram selecionados e preservados os monumentos compatíveis com tal iden-
tidade, destacando o que fosse bom nesse sentido e ignorando o resto. Des-
sa maneira, é possível observar o anseio por um passado exclusivamente 
católico, povoado de intelectuais e personagens que haveriam enriquecido 
através dos diversos ciclos econômicos, além do desejo de uma tradição 
artística que fosse compatível ou até mesmo unicamente igual à mineira. 
Em ambas as instituições citadas, não houve, até a década de 1980, a pre-
ocupação com a preservação da memória de negros, índios, imigrantes ou 
trabalhadores, formadores da maior parte da população brasileira.

Paulo duarte e a PreServação Patrimonial

Em 1937, Paulo Duarte escreveu para o jornal O Estado de São Pau-
lo um artigo denominado “Contra o Vandalismo e o Extermínio”6, denun-
ciando as condições deploráveis em que se encontravam diversos marcos 
da memória paulista. Ao descrever as péssimas condições de preservação 
das capelas, igrejas e outros prédios situados no interior de São Paulo, de-
nunciou a negligência do Estado quanto à conservação de monumentos 
que ele considerava importantes, organizando seu primeiro grande projeto 
relacionado à preservação patrimonial. A campanha chegou a conscientizar 
um grande número de pessoas quanto à importância da preservação patri-
monial, mobilizando não somente organizações ligadas ao assunto, mas 
empresas, institutos, e mesmo particulares, que não possuíam um conheci-
mento aprofundado sobre o tema. 

Nesse momento, nota-se a importância primordial dada por Duarte à 
preservação de igrejas, capelas, conventos, e todos os outros monumentos 
que retratavam uma memória paulista baseada na religião católica. Apesar 
de denunciar também, durante a campanha, a destruição de sambaquis, é 
somente depois de voltar de seu segundo exílio que o intelectual volta seu 
interesse com maior ênfase para a Pré-história e a Arqueologia. 

6. Paulo Duarte. Contra o vandalismo e o extermínio. O Estado de São Paulo, 11 jun. 1937. 
(Duarte 1938). 



Em 1938, Duarte parte para seu segundo exílio. Nesse período, os 
dois anos passados na França foram realmente significativos para uma mu-
dança de seus ideais. Trabalhando como assistente de Paul Rivet no Musée 
de l’Homme e frequentado os cursos oferecidos ali, passou a familiarizar-se 
com as ideias de Rivet sobre a popularização dos museus e sua utilização 
para o desenvolvimento das sociedades. 

Assim como Duarte, Rivet pregava a transformação da sociedade pela 
ciência. Através da realização de estudos etnológicos e de exposições das 
mais diversas culturas no Musée, acreditava ser possível demonstrar que o 
racismo não possuía fundamento científico. Para ele, o estudo e a compa-
ração das culturas descartariam a teoria da inferioridade de alguns povos, e 
demonstrariam, na verdade, a existência de diferentes etapas de desenvolvi-
mento entre povos intelectualmente iguais. A humanidade, dessa maneira, 
tornava-se indivisível, e os estudos sobre sua origem entravam na tentativa 
de compreender toda sua história. O Musée funcionaria como uma vitrine 
dessa história, através da qual seria possível visualizar a igualdade dos povos 
e a importância da preservação de cada cultura. Segundo Aureli Alves de Al-
cântara (2008), tal característica imprimia ao projeto de Rivet não só um ca-
ráter de combate ao racismo, mas também ao fascismo e até ao imperialismo. 

O contato com as ideias de Rivet e com o projeto que estava sendo 
desenvolvido por ele no Musée de l’Homme despertaram em Duarte um 
grande interesse pela Pré-história e pela Arqueologia. O estudo e compre-
ensão do Homem – agora entendido como universal, visto que não existiam 
povos inferiores –, seria feito através da contribuição das diversas culturas 
existentes no planeta. A Arqueologia tornava-se, desse modo, uma forma 
de integração à humanidade de todos os povos, funcionando como ele-
mento de valorização da identidade e da cultura. Somado a isso, Alcântara 
afirma que a difícil condição de exilado, a emersão dos governos ditatoriais 
e as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, fizeram 
com que Duarte substituísse a preocupação nacional pela preocupação com 
a humanidade como um todo. A sua volta para o Brasil em 1950 marca, 
portanto, uma nova fase intelectual, na qual dará ênfase à preservação dos 
sambaquis e outros vestígios da cultura indígena como forma de contribui-
ção do país para o conhecimento do verdadeiro Homem. 

Sendo assim, em 1952, Duarte cria a Comissão de Pré-história, pri-
meiro órgão no Brasil a zelar pela preservação de vestígios pré-históricos. 
A ação da Comissão, segundo o intelectual, impediu que vários samba-



quis fossem destruídos para a fabricação de cal, pavimentos para estradas 
e ração animal, permitindo que em poucos anos se desse a extinção da 
exploração ilegal desses sítios arqueológicos. No entanto, o trabalho reali-
zado pela Comissão envolvia apenas os sambaquis localizados no Estado 
de São Paulo, e Duarte entendia que essa proteção deveria ser estendida ao 
Brasil inteiro. Com esse fim, consegue, em 1961, a aprovação da lei 3.9247, 
considerada ainda hoje por muitos estudiosos o principal instrumento de 
preservação dos vestígios arqueológicos no país (Funari 2002:26). 

A luta pela proteção aos sambaquis estendia-se de certa maneira, tam-
bém, aos índios. Duarte criticou diversas vezes as autoridades por facilita-
rem o contato entre estes e as “pessoas leigas”, principalmente a imprensa 
e o cinema8. Para ele, as investigações sociológicas que poderiam ser rea-
lizadas com os índios, as quais auxiliaram no deciframento dos sambaquis, 
alcançariam melhores resultados quanto mais distante fosse o contato des-
tes com as pessoas não especializadas, pois estas, ao não conhecerem os 
cuidados e tradições indígenas, poderiam transmitir-lhes diversas doenças 
ou costumes que lhes seriam daninhos.

Os debates sobre o isolamento indígena inserem-se na luta de Duarte 
pela defesa de uma política sólida de salvaguarda aos índios. Destacando a 
ineficiência do Serviço de Proteção ao Índio9 (SPI), o qual não estaria qua-
lificado para desempenhar o papel científico e de proteção que lhe caberia, 
o intelectual afirmou que os índios eram explorados e chacinados sem que 
o governo tomasse qualquer providência. A situação dos indígenas brasi-
leiros era, segundo suas próprias palavras, uma vergonha nacional e uma 
catástrofe humana: “Agora, eu defendo todas essas incursões violentas que 
os índios têm feito contra os brancos, porque não há uma só que não tenha 
sido em represália. Represália pela intromissão, na sua vida, de ladrões de 
gado, de ladrões de terra e de ladrões de mulheres”10.

7. BRASIL. Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológi-
cos e pré-históricos. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/
L3924.htm>. Acessado em 16 de maio de 2010.
8. Unicamp – CEDAE-IEL – Fundo Paulo Duarte – Homem Americano (s/d) – Pasta PI 59: 
Homem Americano, pp. 415.
9. O SPI, após uma série de investigações que denunciaram diversas irregularidades em sua 
administração, foi renomeado em 1967 para Fundação Nacional do Índio – FUNAI. (http://
www.funai.gov.br/quem/historia/spi.htm). Acessado em 23 de maio de 2010.
10. Unicamp – CEDAE-IEL – Fundo Paulo Duarte – Índios � artigos de jornais e revistas 
sobre a situação indígena no Brasil (1952-80) – Pasta DET 128: doc. 88-A, pp. 12.



Os planos para a realização dos estudos sobre a origem do Homem 
Americano compreendiam, também, a instalação de um instituto de Pré-his-
tória. Em 1954, Duarte elabora o projeto da criação do Instituto Paulista de 
Pré-história, o qual seria subordinado à Universidade de São Paulo e daria 
uma estrutura definitiva aos trabalhos da Comissão de Pré-história. O proje-
to, no entanto, não foi inicialmente aprovado pelo Conselho Universitário, e 
a instituição acaba sendo fundada como entidade independente da Universi-
dade, em 1959, com o nome de Instituto de Pré-história e Etnologia (IPHE). 
Apenas em 1962 a Universidade de São Paulo concorda com a criação do 
Instituto de Pré-história da Universidade de São Paulo (IPH), o qual mante-
ve Duarte como diretor e englobou as atribuições e os acervos da Comissão 
de Pré-história e do Instituto de Pré-história e Etnologia, extinguindo-os. 

Tanto a criação de um Instituto de Pré-história como de um Museu 
do Homem Americano foram missões que Rivet incumbira a Duarte an-
tes deste voltar definitivamente para o Brasil. As duas instituições deve-
riam basear-se nas diretrizes de Rivet e do Musée de l’Homme, visando, 
principalmente, à educação através da popularização dos conhecimentos 
nelas desenvolvidos. As tentativas da criação desse Museu do Homem 
Americano foram iniciadas por Paulo Duarte juntamente com as do ins-
tituto, no âmbito da Comissão de Pré-história. No entanto, elas ganharam 
força, sobretudo, a partir de 1959, quando Duarte foi nomeado diretor do 
Museu Paulista (MP), ao mesmo tempo em que exercia a função de dire-
tor do IPHE. Nessa época, analisando as condições e a estrutura do MP, 
Duarte concluiu que o museu se encontrava saturado por suas coleções, 
não possuindo espaço suficiente para exibi-las de forma adequada e nem 
para realizar a partir delas estudos ou trabalhos educativos junto à popula-
ção. Em sua concepção, os museus não poderiam apenas funcionar como 
depósitos de objetos, mas deveriam desenvolver atividades de pesquisa e 
investigação que seriam indissociáveis da formação de cursos populares 
(Alcântara 2008:109). Baseado nisso, ele propõe a divisão do MP em duas 
instituições, sendo que uma ficaria responsável pelo acervo histórico e a 
outra pelo pré-histórico e pela parte de etnologia, constituindo o Museu do 
Homem Americano. 

Apesar do grande apoio que o projeto logrou alcançar com a impren-
sa e a população em geral, este não se concretizou. Duarte, no entanto, 
daria continuidade aos seus planos de instalação do Museu do Homem 
Americano durante a criação do IPH, através da implementação de um pe-



queno museu neste, que contava com a exposição de diversos documentos 
escritos, iconográficos e painéis – criados pelo próprio Duarte –, os quais 
explicavam a evolução do homem, assim como esqueletos e outros vestí-
gios encontrados durantes as escavações nos sambaquis (Alcântara 2008).

 Posteriormente, Duarte encontra na realização de cursos de In-
trodução à Pré-história – que eram oferecidos de forma gratuita e abertos 
para toda a população – outro caminho para praticar sua iniciativa de po-
pularizar o tema. Os cursos foram administrados por ele de 1960 a 1964, e 
o grande e crescente número de inscrições demonstram que, apesar de ne-
gligenciada pelo governo, a Pré-história poderia despertar grande interesse 
entre a população em geral. 

Entretanto, o trabalho de popularização do tema, que vinha aumen-
tando gradativamente com os cursos, sofre empecilhos com a substituição, 
na reitoria da USP, de Ulhôa Cintra por Antônio da Gama e Silva – com o 
qual Duarte passaria a ter grandes divergências –, e, após 1964, pelas difi-
culdades enfrentadas com a nova situação política pelo intelectual e pelo 
IPH. Segundo Alcântara, a mentalidade ditatorial e a incompreensão por 
parte das mais diversas instituições quanto a esse projeto cultural impedi-
ram o desenvolvimento das bases que poderiam levar a atividade arqueo-
lógica a realizar uma transformação social no país (Alcântara 2008:269).

Mas antes de enfrentar tais dificuldades, Duarte desenvolveu com 
os dois institutos pesquisas em diversos sambaquis no litoral paulista. Até 
1969, os trabalhos desenvolvidos por Duarte, como diretor do IPH, foram 
contínuos e volumosos, o que pode ser observado nos relatórios elaborados 
pelo instituto para o SPHAN11, nos quais se observa, também, que o regis-
tro de novos sambaquis se dava periodicamente, visando à proteção destes. 
Entretanto, em junho de 1969, Duarte é aposentado compulsoriamente por 
motivos políticos, perdendo o cargo de professor e diretor do Instituto de 
Pré-história. Mesmo assim, não cessa de lutar pela implantação de suas 
ideias no IPH e pela conservação dos vestígios, que concretizariam seu 
projeto de desenvolvimento da sociedade pela Arqueologia. 

 A luta de Paulo Duarte pela preservação patrimonial pode ser 
entendida através de seus diversos interesses e experiências. Sua atração 
pelos estudos em Pré-história já estava presente antes de partir para seu 

11. Unicamp, CEDAE-IEL, Fundo Paulo Duarte, Instituto de Pré-História (1694-79) – Pasta 
DET 308. 



segundo exílio, mas é somente a partir dele que ganha embasamento para 
tornar-se o principal foco do intelectual. A partir de então, ele passa a em-
preender no Brasil a luta pela salvaguarda dos vestígios que permitiriam 
o desenrolar de seus estudos sobre a origem do Homem Americano, que 
compreenderiam não somente os indícios arqueológicos, mas também os 
índios, possíveis descendentes dos homens produtores dos sambaquis. Tal 
trabalho é realizado por ele através de diversos meios, como a fundação de 
organizações – Comissão de Pré-história e os institutos de Pré-história – e 
a implementação da lei 3.924 em 1961. 

concluSão: Paulo duarte e aS PolíticaS 
oFiciaiS de PreServação Patrimonial

As trajetórias de Paulo Duarte e do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – principal órgão governamental responsável pela pre-
servação patrimonial no Brasil até meados de 1960 – se cruzam diversas 
vezes ao longo da vida do intelectual. Até a década de 1930, ambos são 
guiados pelo pensamento modernista, visto que o anteprojeto no qual se ba-
seia o SPHAN fundamentou-se nas ideias dos intelectuais do movimento, 
assim como as concepções preservacionistas sustentadas na época por Du-
arte, influenciadas principalmente por Mário de Andrade, seu grande amigo 
e principal expoente do movimento. Entretanto, ao voltar de seu segundo 
exílio, Duarte demonstra uma mudança de pensamento que irá valorizar a 
preservação de vestígios arqueológicos e pré-históricos como maneira de 
estudar as origens do Homem Americano, tornando-se um árduo defensor 
do Humanismo ao pregar a igualdade e a importância de todos os povos. 

As dificuldades enfrentadas por Duarte para a salvaguarda desses ves-
tígios devem-se, em grande parte, ao descaso por parte dos órgãos governa-
mentais pelo assunto. A preservação da cultura indígena não interessava ao 
SPHAN, na medida em que não fazia parte das culturas desejadas por este para 
a formação daquilo que entendia como a verdadeira “identidade brasileira”, 
agravada pela mentalidade corrente no órgão que considerava como patrimô-
nio quase que exclusivamente os monumentos arquitetônicos. Sendo assim, a 
exploração comercial e industrial dos sambaquis era não somente permitida, 
como também, durante a interventoria de Adhemar de Barros, foi incentivada. 

Duarte também passou a pregar a salvaguarda de fontes pré-históri-
cas estranhas ao SPHAN, como, por exemplo, cavernas que haveriam sido 



habitadas pelos homens pré-históricos e, além delas, os índios contemporâ-
neos, os quais foram considerados por ele como fontes vivas da pré-histó-
ria. A preservação destes últimos compreendia o desenvolvimento de uma 
política protecionista governamental que zelasse não só pela manutenção 
de sua cultura, mas de suas condições de sobrevivência, aspectos que iam 
para além da alçada do SPHAN. 

A preservação do patrimônio arqueológico foi, dessa maneira, pra-
ticamente ignorada pelo SPHAN até a década de 1960. A Comissão de 
Pré-História, criada em 1952, inicia a proteção a esse tipo de patrimônio e, 
somente em 1961, com a promulgação da lei nº 3.924, o SPHAN aumen-
taria de maneira sensível seu interesse pelo assunto, visando a apoiar as 
práticas que vinham sendo desenvolvidas em São Paulo. 

Após 1964, quando o IPH passou a trabalhar com verbas reduzidís-
simas, o SPHAN também financiou algumas de suas pesquisas, como a 
exploração do sambaqui de Piaçaguera, colaborando, inclusive, com uma 
verba a parte de Crs. $ 2.000,00, para cobrir os encargos de proteção a 
outras jazidas do Estado12. Entretanto, os trabalhos realizados em conjunto 
pelo SPHAN e o IPH foram encerrados quando as atividades do Instituto 
foram prejudicadas e limitadas a partir de 1969, ano em que se deu a apo-
sentadoria compulsória de Paulo Duarte. Este, mesmo aposentado, conti-
nuou sua luta pela preservação das fontes pré-históricas através da partici-
pação em alguns congressos da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) e da produção de diversos artigos pela defesa dos índios. 
O SPHAN, entretanto, prosseguiu com sua política baseada principalmente 
na preservação dos monumentos arquitetônicos. 

As novas concepções sobre a conservação do meio ambiente como 
meio de elevar a qualidade de vida dos homens também foram, em parte, 
responsáveis pela reformulação política do CONDEPHAAT em 1975. No 
entanto, devido às fronteiras políticas impostas ao Conselho, este não con-
seguiu desenvolver trabalhos no campo da conservação ambiental, acaban-
do por ater-se aos trabalhos arquitetônicos. Em 1979, outra reformulação 
no órgão deu novos contornos à sua política de ação, aproximando-a, em 
certo aspecto, daquela pregada por Duarte. A nova orientação visava uma 
maior interação com a população e, para isso, foram produzidos filmes, 

12. Unicamp – CEDAE-IEL – Fundo Paulo Duarte – Instituto de Pré-História (1694-79)– 
Pasta DET 308.



cartazes e exposições que divulgavam a importância da preservação pa-
trimonial. Apesar de sua curta duração e de visar principalmente o apoio 
político, a campanha aproximou-se das ideias sustentadas por Duarte na 
medida em que, para atingir seus objetivos, realizou a divulgação do co-
nhecimento científico entre a população. 

Mas as políticas preservacionistas pregadas por Paulo Duarte divergi-
ram em grande parte das governamentais em outros aspectos. Uma de suas 
principais preocupações era a utilização do patrimônio preservado para o de-
senvolvimento de pesquisas, cujo conhecimento deveria ser repassado para 
toda a população. Através da absorção desse conhecimento científico ela vi-
ria a tornar-se intelectualmente independente, o que lhe permitiria ser inde-
pendente, também, em todos os outros aspectos, como o material ou físico. 

Diferiam também por promover a valorização da cultura indígena e, 
portanto, da identidade dos índios. As práticas preservacionistas exercidas 
pelo SPHAN e pelo CONDEPHAAT privilegiavam a salvaguarda de ape-
nas um determinado tipo de cultura – branca e aristocrática –, induzindo à 
falsa impressão de que não haveria rupturas ou diferenciações na socieda-
de, levando aqueles que não se reconhecessem nessa identidade projetada 
a acreditar que não faziam parte dessa sociedade, ou, ainda, que não pos-
suíam identidade digna de preservação ou comemoração. Os trabalhos ar-
queológicos empreendidos por Duarte permitiram a valorização da cultura 
indígena, procurando inserir nessa construção outras memórias da grande 
diversidade cultural que em verdade compõe a realidade brasileira.

Por último, os estudos sobre a origem do Homem Americano desen-
volvidos por Paulo Duarte pregavam uma valorização da “identidade na-
cional” diferente daquela sustentada pelas organizações governamentais. 
Enquanto estas procuravam uma valorização do país retratando-o como 
constituído apenas por uma sociedade rica, católica e branca, os estudos 
realizados por Duarte possibilitariam que a valorização dessa “identidade 
nacional” se desse através da cultura indígena, já que era através dela que 
as origens do Homem Americano no Brasil seriam compreendidas. 

Como visto, os trabalhos de preservação patrimonial empreendidos 
por Duarte possibilitaram a criação das bases necessárias para o desen-
volvimento da Arqueologia no país. Tal projeto permitia a valorização das 
origens e da memória dos diversos povos indígenas que vinham sendo ig-
norados e colocados sistematicamente à margem da sociedade, resgatan-
do a importância de sua própria identidade e conferindo-lhes respeito e 



dignidade. Esse trabalho, no entanto, não foi concretizado principalmente 
devido aos obstáculos impostos a Duarte após a instauração da ditadura 
de 1964. Apesar disso, seu objetivo de desenvolver uma Arqueologia hu-
manista, que ressaltasse a importância e a igualdade de todos os seres hu-
manos, vem ressurgindo aos poucos no Brasil, dentro das Universidades e 
institutos de pesquisa. A valorização da diversidade, projeto político extre-
mamente fortalecido nos estudos patrimoniais da atualidade, abre espaço 
para novos embates, diálogos e criações. A voz dissonante de Paulo Duarte 
é ressignificada, abrindo espaços para novas práticas inquestionavelmente 
éticas, livres e reconhecidamente políticas. 
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5.
uSoS da memória na diSPuta Pela 
aProPriação doS recurSoS na Patagônia 
Setentrional, argentina 

alejandro balazote

marcela brac

introdução

No final do século XIX, durante o processo de consolidação do Esta-
do-Nação Argentino, foram realizadas ações militares contra a população 
mapuche com o objetivo de conseguir deslocá-las das áreas dos rios Negro 
e Neuquén, situados no Norte da região patagônica.

A importância econômica destas campanhas militares foi muito sig-
nificativa, uma vez que mais 60 milhões de hectares passaram a ser contro-
ladas pelo governo de Buenos Aires. Desde 1876 até o término do século, 
distintas administrações nacionais entregaram mais de dois terços das terras 
alienadas a um número muito reduzido de pessoas. A incorporação dos ter-
ritórios indígenas para a esfera do controle estatal teve como consequência 
imediata a privatização e a concentração de importantes extensões de terra.

As transformações econômicas do final do século XIX e as caraterísticas 
da inserção da Argentina no comércio internacional, como exportador de car-
ne, precipitaram a expansão da oligarquia pecuária bonaerense sobre as novas 
fazendas. As imensas extensões sob controle dos grupos indígenas eram vitais 
tanto para o desenvolvimento desta classe, como para consolidar o modelo 
econômico. A violência das ações militares, uma vez derrotadas as populações 
indígenas, foi continuada com ações repressivas por distintas estruturas esta-
tais. As disputas pela apropriação dos recursos desenvolveram-se conforme a 
dinâmica da economia. O avanço sobre as escassas possessões rurais que fica-
ram sob o controle mapuche (povo que habita a Patagônia argentina), se im-
plementou através de mecanismos econômicos (mercado) e extraeconômicos.



Neste capítulo, estudamos algumas continuidades deste conflito. Nos 
centraremos na análise de certas elaborações discursivas que apóiam a res-
tituição ou a alienação de territórios em disputa. O avanço das fronteiras 
agropecuárias, os investimentos no ramo turístico, a produção de grandes 
obras de infraestrutura, bem como a exploração e a extração de hidrocarbu-
retos, são alguns dos desenvolvimentos econômicos que afetaram notavel-
mente as condições de vida e reprodução de pequenoss produtores indígenas 
da Patagônia argentina. Na raíz deste conflito, distintos grupos de interesse 
procedem a agregação a certas correntes historiográficas, à seleção de rela-
tos, à reconfiguração de cronologias e à negação de identidades. Todos estes 
mecanismos operam a partir de uma prática política intimamente ligada à 
disputa pela hegemonia e controle dos recursos. A memória dos “pioneiros” 
brancos, dos descendentes da soldadesca que executou as tarefas militares, 
dos herdeiros de grandes latifúndios resultantes da fenomenal alienação, dos 
funcionários estatais preocupados pela ordem e o cumprimento das normas 
prescritas, dos jornalistas de “pluma sensível” às limitações do direito de pro-
priedade dos winkas1, confrontam com uma narrativa mapuche que interpela 
a justiça e o direito de um Estado devedor para com os povos originários. 

um Pouco de hiStória

Como destacamos, as campanhas militares que culminaram com a 
derrota político-militar dos mapuche deram início a um processo de dis-
tribuição e apropriação de terras que configurou a atual estrutura agrária 
da Província de Neuquén. O processo de privatização e concentração da 
terra e o seu outorgamento como propriedade para grandes latifundiários, 
trouxe como consequência que posteiros, fiscaleros2, ocupantes de direito e 
“intrusos” se vincularam ao recurso terra em termos de usufruto, mas sem 
o respaldo que legitima a figura jurídica da propriedade. Esta figura define 
uma relação de exclusão, que neste caso afeta particularmente os sujeitos 
que procuram sua subsistência desenvolvendo atividades pecuárias, flores-
tais e horticultoras.

1. Os mapuches denominam desta maneira a população branca.
2. Nota do Tradutor: na Argentina, os fiscaleros eram grupos que ocupavam terras de baixa 
qualidade produtiva. Trabalhavam como pastores, deslocando-se periodicamente pelas terras 
e conduzindo o gado. Muitas vezes, foram acusados, pelos latifundiários, de “intrusos”, viven-
do, assim, sob condição marginal. 



As fases de surgimento e consolidação do Estado Nacional e do Esta-
do Neuquino foram constituintes da estruturação que resultou da distribu-
ção e apropriação dos recursos existentes.

Mostramos, em outros trabalhos, a potência argumentativa que pro-
veu a aplicação do conceito de terra nullius. A ideia de “terra vazia – terra 
de ninguém” (e aqui ganha importância decisiva a denominação das cam-
panhas militares como a “Conquista do Deserto”), constituiu uma ficção 
legal que facilitou e legitimou a apropriação; contribuindo com o conceito 
hegemônico sobre a “inevitabilidade” da força do “progresso” que levava à 
“civilização” e ao “desenvolvimento”. Devemos esclarecer que não se tra-
tava de uma noção de progresso inclusiva e homogênea, mas que remetia 
à implementação de um padrão de acumulação que beneficiava exclusiva-
mente à oligarquia terra-tenente bonaerense.

A atual distribução do recurso terra é resultado deste processo de 
apropriação e exclusão. O conceito de “terras fiscais”3 encobre muito mais 
que a propriedade privada ou despojos consumados, à medida que envol-
ve diretamente a estrutura estatal. Tanto que a ideia é apresentada como 
uma figura “neutra”, como “as terras que são do Estado” e até poderíamos 
seguir, contra-argumentando, “que são de todos”. Um Estado que suposta-
mente “mediava entre os interesses conflitivos” de setores distintos sobre 
mais da metade da superficie incorporada, ao mesmo tempo em que desig-
nava aos povoadores originários porções ínfimas, que os condenavam à 
miséria económica, encobrindo seu caráter classista e a aliança preferencial 
com certos setores econômicos e sociais. 

A propriedade fiscal se constituía em um dos pilares jurídicos, econômi-
cos e sociais que garantiam a viabilidade do modelo político e econômico. A 
violência étnica e de classe era o correlato de sua implementação. Na Argenti-
na se utiliza a denominação de “terras fiscais”, que remete ao atuar econômico 
e patrimonial do Estado, aos tributos e à arrecadação, um fato tributário (que 
gera obrigação) e um sujeito (passivo) que deve cumprí-los. Ao contrário, a 
denominação de “terras públicas” é muito mais ampla nos países da América 
Latina e possui o sentido “de todos”, aquele que os particulares não podem 
apropriar-se, o que é da comunidade. Não por casualidade, a expressão fiscal 
evita este último sentido, constituindo-se, ao mesmo tempo, no mecanismo 
que permite operar o poder da estrutura estatal com maior discrição.

3. Terras em poder do Estado.



A ocupação, à diferença da propriedade, implica na posse da terra, 
mas denota um caráter precário à medida que não é regido sob nenhum 
contrato nem título que a avalize4.

A doutrina jurídica mostra que a posse é um fato, enquanto que a 
propriedade é um direito. Proudhom (1983:60 e passim) refletiu sobre a 
relação entre a ocupação e o fundamento da propriedade, o critério de “an-
terioridade” foi “desde os inícios” um dos sustentáculos da figura da pro-
priedade. No caso das populações originárias da Patagônia, esta condição 
é negada mediante duas linhas de argumentação. A primeira foi esboçada 
através de um esvaziamento demográfico da área ocupada militarmente no 
fim do século XIX. O deserto “devia ser ocupado”. Isso não remete exclu-
sivamente a uma dimensão demográfica, mas também a uma econômica e 
cultural. O “atraso”, a “improdutividade”, a “irracionalidade” no uso dos 
recursos, definitivamente a barbárie imperante no território, dominava um 
cenário que ineludivelmente culminaria com a chegada da civilização5. A 
segunda é mais próxima dos nossos dias e consiste em negar a condição de 
argentinos aos mapuche, pontuando sua origem chilena. Esta narrativa é 
difundida por algumas mídias em clara conivência com certos setores que 
disputam os recursos existentes. De pouco servem as argumentações de 
historiadores, antropólogos e organizações etnicistas, que demonstravam 
que este povo ocupava ambas as márgens da cordilheira, que os processos 
migratórios se desenvolveram quando ainda não existiam a Argentina e 
Chile como Estados nacionais, que no período colonial a Capitania Geral 
do Chile e o Vice-Reino do Rio da Prata não controlavam os territórios 
austrais da América do Sul.

Ademais, essa argumentação não busca aprofundar a compreensão de 
um processo histórico onde o relacionamento interétnico é central, muito 
menos propiciar uma prática acadêmica fundamentada nas interpretações 
históricas e antropológicas. A preocupação fundamental e sua estratégia 
consistem em chegar massivamente ao povoamento e criar consenso sobre 
o caráter forâneo do povo mapuche e, desta maneira, inculcar direitos e 
invalidar protestos.

4. A precariedade pode expressar-se de duas maneiras: a ocupação com a permissão do pro-
prietário (escrita ou verbal), que supõe algum tipo de pagamento, contraprestação ou a posse 
sem permissão do proprietário.
5. Que inevitavelmente estava ligada à implementação de um regime de propriedade da terra.



oS conFlitoS territoriaiS e oS recurSoS

É um cenário dominado por uma forte luta pelo controle e a apropria-
ção dos recursos, a partir da ocupação de fazendas por parte de povoadores 
mapuche, os meios de difusão locais, regionais e nacionais, instalando de 
maneira constante, nos últimos anos, o perigo de um “avanço étnico” no 
cenário público. 

Em 18 de fevereiro de 2010, o Infobae6 trazia a manchete: “Inquieta 
o avanço mapuche sobre campos e propriedades privadas na Patagônia”. 
Meses antes, em setembro de 2009, o jornal La Nación7 iniciou uma saga 
de notas sobre a “Questão Mapuche”, na coluna “Pensamentos incorre-
tos”, do jornalista Rolando Hanglin: “polêmico levantamento de terras” 
(14/10/2009); “o regresso da Araucânia” (18/10/2009); “os argumentos que 
invalidam o protesto territorial dos mapuches” (18/10/2009); “as preten-
sões dos mapuches” (23/10/2009); “ordenam aos mapuches não impedir o 
ingresso em uma capela” (27/10/2009).

Estes veículos midiáticos nacionais estiveram acompanhados e re-
produzidos em suas linhas editoriais pelos diários regionais La Mañana, de 
Neuquén e Río Negro, assim como pelos locais La Angostura Digital e El 
Cordillerano, da cidade de San Carlos de Bariloche.

Os artigos advertiam sobre as “usurpações mapuches”, que atenta-
vam contra a propriedade privada e os estabelecimentos de uso público: 

Existem campos tomados, luxuosos hotéis fechados pela ameaça das 
comunidades, escolas católicas recuperadas para a causa mapuche e 
não são poucos os que vêem neste protesto territorial, cada vez mais 
radicalizado e organizado, a intenção de restabelecer a Araucânia ou a 
pátria mapuche (Infobae, 18/10/2009).

Por sua vez, a apresentação dos grupos étnicos como “organizações 
poderosas” que dispõem de infraestrutura, recursos, vinculações interna-
cionais, acesso aos meios de comunicação de massa, com laços próximos 
a organizações terroristas e financiamento proveniente do narcotráfico, foi 
uma constante nas notas de referência.

6. Diário capitalino especializado em temas econômicos.
7. Diário da capital federal. Segundo em importância em nível nacional.



Os meios midiáticos criaram, no final de 2009, um mapa em uma 
página na web que propunha a criação de um Estado mapuche. O mapa 
assinalava a modificação da estrutura geopolítica da Argentina e do Chile, 
dando lugar a um território bioceânico destinado ao povo mapuche:

Existiria um grupo de integrantes de distintas comunidades mapuches 
argentinas e chilenas, que estaria trabalhando intensamente em 
distintas ordens para conseguir a formação de um Estado e, para tanto, 
contaria com apoio econômico internacional.

O La Nación, de 18 de outubro de 2009, anexou em sua página web, em 
relação ao artigo “El regresso de la Araucanía”, um vídeo onde se editorializa:

Os mapuches ocupam terras com o argumento de que elas lhes pertencem 
desde tempos ancestrais. Organizam-se em comunidades que em 
poucos anos passaram de apenas uma dezena para mais de sessenta. 
Recebem fundos do exterior. Decidem sobre as políticas de aplicação e 
exploração dos Parques Nacionais, como ocorre desde alguns anos no 
Parque Nacional Lanín, e lutam pela criação de um Estado mapuche 
que, segundo dizem, tem que chegar ao mesmo status que a Catalunha 
espanhola. Diante deles, está um Estado que atualmente pouco faz 
para solucionar os problemas dos proprietários legítimos das terras 
neuquinas, ocupadas, usurpadas, dizem os produtores agropecuários, 
pelos mapuches. Estes se sentem desprotegidos e até avassalados.

No artigo citado se propõe a contradição entre os “direitos dos pri-
vados”, respaldados em títulos de propriedade, e a “argumentação” de ser 
habitantes ancestrais:

É impossível determinar a quantidade de hectares reclamada pelos 
mapuches como territórios seus. Falam de forma genérica, do 
reconhecimento de um “Estado mapuche” e do território da Araucânia, 
antiga denominação dos tehuelches e dos araucanos, que inclui 
territórios argentinos e chilenos, de costa a costa entre os rios Colorado 
e Bío Bío.

A narrativa do artigo passa a desqualificar a Confederação Mapuche, 



que é uma das organizações que procuram a recuperação das terras. As 
acusações são: a) não ser representativa dos interesses de todo o povo ma-
puche; b) malversar fundos recebidos para melhorar as condições de vida 
e pagar dívidas de empreendimentos produtivos outorgados pelo Banco 
Mundial8; c) estar infiltrada por ativistas de esquerda “que pretender dividir 
o território da Argentina”.

Em outros artigos, o mesmo diário também pontuava questionamen-
tos por: d) estar “infiltrados por organizações de extrema esquerda e de 
manter relações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
(FARC) e com o Batasuna basco, braço político do ETA” (23/10/2009); e) 
propiciar a cisão do Estado Nacional (23/10/2009).

A desqualificação de suas organizações é complementada com argu-
mentos que invalidariam suas reivindicações territoriais, estabelecendo o 
resgate de uma historiografia que acusa os mapuche como “estrangeiros-chi-
lenos” invasores, que submeteram/assimilaram os povoadores autóctones:

Nesta história, que tem muitos capítulos e muitos matizes, não existem 
bons nem maus. Não existem anjos. Não existem vítimas. Não 
existem “mapuches”. Não existe “genocídio”. Não existem habitantes 
originários ou, melhor dizendo, se existem: originários do Chile (La 
Nación, 22/09/2009). 

Esta historiografia sem vítimas, sem genocídio, sem habitantes origi-
nários e sem mapuche, resulta numa clara projeção histórica da argumen-
tação do vazio demográfico sublinhado na denominação “Campanha do 
Deserto”. 

Resulta evidente a funcionalidade desta construção, na medida que 
questiona a base da reivindicação dos povos originários, centrados em sua 
vinculação ancestral com a terra. Desta maneira, explica-se o interesse de 
certos setores econômicos –habitualmente desinteressados na história – que 
disputam recursos com os mapuche, para reconstruir uma antropodinâmica 
que reforce a ideia de que os que “usurpam hoje as propriedades rurais dos 
brancos com títulos de propriedade”, já haviam usurpado há alguns séculos 
esses territórios desalojando os seus primitivos (agora inexistentes) povo-

8. Os movimentos mapuche foram absolvidos pela Justiça Federal na causa que se lhes dirigiu 
por “delitos de ação pública”.



adores originários. 
judicialização doS conFlitoS

A Sociedade Rural de Neuquén menciona em um estudo que “existem 
ao menos 57 campos usurpados pelos mapuche”. Por sua vez, O Observa-
torio de Direitos Humanos de Povos Indígenas assinala que se consubs-
tanciam ao redor de 36 causas penais e civis por usurpação, alertando para 
as velocidades diferenciais na condução dos processos iniciados contra os 
mapuche (La Nación, 18/10/2009).

As ações legais contra os mapuche pelo delito de usurpação já se in-
ciaram. No final de 2009, começou o julgamento de 11 povoadores que dis-
putam com um particular a posse de uma fazenda localizada em Aluminé. 
Acusam-nos do delito de usurpação em concurso legal, com desobediência 
a uma ordem judicial, cuja pena vai de seis meses a três anos de prisão. 

A disputa pelos recursos adquire, sem dúvida, uma dimensão jurídi-
ca. É neste campo onde se resolve a legalidade da posse e a validação da 
propriedade. A legitimidade das reivindicações das partes se sustenta, por 
um lado, na potência que uma figura como a propriedade tem em nosso 
sistema sócio-econômico e em suas estruturas jurídicas; e, por outro, em 
uma legislação recente que ampara o direito dos povos originários. Nos re-
ferimos, aqui, à Constituição Nacional; mencionamos, ainda, as Constitu-
ções provinciais, particularmente a lei 13.3029; e, por fim, as leis indígenas, 
provinciais, etc. As dificultades para conciliar ambas as posições jurídicas 
em um nível aceitável de aplicabilidade ficaram evidenciadas a partir das 
tentativas de implementação da lei 26.160, que, no seu artigo primeiro, 
declarava a emergência em matéria de posse e propriedade das terras ocu-
padas tradicionalmente pelas comunidades indígenas da Argentina.

Os juízos de privados contra as ocupações dos povoadores mapuche 
acabam resultando em ordens de despejo, às quais resistem os ocupantes. 
A reivindicação de “segurança jurídica” por parte dos privados aponta para 
a criação de um cenário onde o conflito se desloca da usurpação inicial 
sofrida pelos mapuche ao cerceamento dos seus direitos. Denunciando “a 

9. No final de 2006, foi sancionada a lei nacional 26.160 com a finalidade de solucionar as 
reivindicações de terras dos povos indígenas. Trata-se do estabelecimento de um programa 
que suspende os despejos durante quatro anos, período onde se deveriam realizar estudos de 
levantamento territorial para determinar a posse e propriedade comunitárias, sem indicar os 
passos a seguir posteriormente, nem a validade do resultado de tais estudos.



mudança das regras de jogo”, ou o requerimento de “regras claras” por 
parte do Estado, busca-se o acionamento de rápidas ações repressivas para 
solucionar os conflitos. A invocação adverte como este cenário jurídico-
econômico impede o desenvolvimento econômico e o progresso regional, 
na medida em que só gera incertezas que afugentam os investimentos. O 
velho clichê neoliberal é aqui reutilizado para continuar, através de outros 
meios, um processo de acumulação iniciado no século XIX.

Por sua vez, a reivindicação de ambas as partes se sustenta na “falta 
de aplicação das leis” (La Nación, 16/10/2009) e de um princípio claro da 
parte do Estado, ainda que, obviamente, seja este o único ponto onde con-
cordam. Esta visão é compartilhada, também, por representantes políticos 
locais:

Assim como está, a situação é um caos absoluto e serve para qualquer 
coisa: o Estado [governo] tem um discurso sobre muitas questões, mas 
na prática não faz nada… O primeiro passo, se chegarem a ter uma 
controvérsia, é compor uma mesa de diálogo com a comunidade que 
reivindica e, se não existe saída por essa via, há que acionar legalmente 
contra quem lhes vendeu a terra, o próprio Estado; outra opção não 
existe (Dirigente da Sociedade Rural Neuquina)

O pedido de implementação da lei 26.160 é uma reivindicação ma-
puche, mas, também, alguns setores privados a resgatam como um passo 
necessário para regularizar as propriedades e circunscrever os conflitos em 
uma regulamentação específica.

Longe de casuísmos, em termos gerais, as organizações mapuche neu-
quinas parecem seguir alinhadas com as da vizinha Província de Río Negro, 
que iniciaram uma demanda coletiva para que o Estado Provincial “dispo-
nha o reconhecimento total e definitivo das frações do território tradicional 
que ocupamos. Igualmente, para que conforme a comissão investigadora 
dos despejos e roubos de terras e restitua os espaços” (Aranda 2009). 

O “Informe de Situação dos Direitos Humanos do Povo Mapuche na 
Província de Neuquén 2009-2010”, elaborado pelo Observatório de Direitos 
Humanos dos Povos Indígenas, menciona a existência de 36 causas penais 
contra povoadores mapuche relacionadas com disputas territoriais. A maior 
parte delas pelo delito de usurpação (22), as restantes são por desobediência 
à ordem judicial (5), resistência à autoridade (2), turbação da posseção e 



usurpação (2), dano (2), usurpação de águas (1), lesões (1) e coação agrava-
da (1). A quantidade de imputados mapuche nos processos iniciados soma 
253; muitos deles cumprem funções de autoridade nas comunidades Lonkos 
e Werkenes, e outros são autoridades de organizações etnicistas que respal-
dam as demandas e defendem os direitos das agrupações.

É interessante ressaltar que a maior parte das ações judiciais são em-
preendidas por particulares e empresas que desenvolvem suas atividades 
nas áreas em conflito. Mas, também, por organismos estatais nacionais 
(Administração de Parques Nacionais), provinciais (distintos julgamentos 
provinciais por resistência a ordens judiciais, resistência à autoridade, atra-
sar o trânsito em uma estrada provincial, etc.), municipais (Aluminé, Villa 
Angostura, etc.) e a Corporação Interestadual Pulmari. Todas iniciaram 
ações legais contra povoadores mapuche. 

As agrupações mapuche propõem que a violência que se exerce em ní-
vel judicial contra os povoadores das comunidades e que a desigualdade que 
enfrentam neste âmbito devem-se a: a) a discriminação que sofrem os povoa-
dores; b) o desconhecimento, por parte do poder judicial, da cultura mapuche; 
c) o desconhecimento da relação do povo mapuche com a terra; d) a negação 
dos pedidos de peritagens antropológicas; e) o desconhecimento da “posse 
tradicional”; f) o desconhecimento das pautas econômicas e das práticas de 
pastoreio estacional (“veranada”); g) o desconhecimento das formas de auto-
ridade mapuche e do rol que estas devem cumprir em relação aos membros da 
comunidade; h) o rechaço da solicitação para designar um intérprete para que 
os imputados pudessem depor na sua própria língua (mapudungun).

Mesmo assim, fica evidente que a justiça desconhece o Convênio 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a legislação internacio-
nal incorporada a partir da reforma constitucional de 1994, limitando-se a 
aplicar rigidamente o Código Civil e o Código Penal do Estado argentino. 

diSPutando recurSoS

A escalada dos conflitos territoriais levou a maior presença da força 
pública nas áreas em disputa. A criminalização dos protestos se evidencia 
pelo número de mapuche processados que, em distintas causas judiciais, 
são acusados pelo delito de usurpação. 

Os despejos violentos realizados por agentes das forças de segurança 
aumentaram nos últimos anos, evidenciando as dificultades para obter uma 



solução política do conflito. O Estado Provincial está envolvido em múl-
tiplas dimensões: por um lado, se constitui no suposto “mediador” entre 
as partes procurando chegar a acordos “para o bem comum” e, por outro, 
constitui uma parte diretamente afetada, na medida que é responsável pela 
adjudicação e/ou venda das fazendas e, portanto, está sujeito às demandas 
de alguma das partes.

O levantamento que impõe a lei 26160, combatido pelo Estado Pro-
vincial Neuquino, não é visualizado pelos setores indígenas como o ins-
trumento que permitiria operacionalizar soluções para os conflitos, nem 
eliminar a consequente militarização. Mas, sim, como uma etapa do pro-
cesso de disputas entre os povoadores mapuche e setores econômicos mui-
to poderosos:

Eu acredito que o levantamento não tem retorno (…) com isso não 
se vai solucionar os conflitos territoriais nem se vai parar os despejos 
porque, de fato, a lei de emergência territorial está vigente e, todavia, 
continuam os despejos. Mas o programa vai expor à luz a ilegalidade 
que se conduz nesta província, se fará evidente a negociata entre 
privados e governo, entre os políticos que chegaram ao poder e se 
encarregaram de repartir as terras. Contudo, os conflitos pelas terras 
não são com qualquer pessoa comum e atual que vive na cidade, 
mas são mega-empresários, juízes, políticos, advogados, escrivães e, 
entre eles, está distribuída a terra da província de Neuquén”. (Martin 
Maliqueo Werken, da comunidade Lonko Purran) 

Os despejos realizados de maneira violenta adquiriram notória visibi-
lidade a partir das ações levadas à cabo na comunidade Paichil Antriau, em 
agosto de 2009. A policía provincial, com a tropa de elite do Departamen-
to Especial de Serviços Policiais (DESPO), expulsou dezenas de famílias 
mapuche utilizando cacetetes e balas de borracha, cumprindo uma senten-
ça judicial. A brutalidade policial não reparou na presença de mulheres e 
crianças. Detiveram, também, as autoridades da comunidade e avançaram 
sobre as casas e animais para completar o despejo. O conflito surgiu a partir 
da Direção Provincial de Terras que, mediante um simples ato administra-
tivo, outorgou parte do território ocupado ancestralmente pela comunidade 
a um proprietário privado.



Estes acontecimentos recentes não fazem outra coisa senão repro-
duzir uma forma de relacionamento baseado na violência do Estado Pro-
vincial contra as populações mapuche. O uso dos aparatos repressivos do 
Estado a serviço dos interesses de certos setores econômicos é uma prática 
iniciada pelo Estado Nacional desde o final do século XIX, que continuou 
sob várias modalidades e com distintas construções discursivas justificadas 
pelo Estado Neuquino.

A escalada da violência que se desenvolveu na província contra as 
populações mapuche é resultado direto da alta valorização dos recursos em 
disputa. A disparidade de meios e as diferenças de poder de lobby diante dos 
organismos estatais dos setores enfrentados fazem com que as estratégias 
dos mapuche, dos interesses dos grupos de investimento e do Estado, se re-
definam conforme um cenário que congrega elementos políticos, simbólicos 
e culturais. Parafraseando Gramsci, a unidade histórica das classes dirigen-
tes neuquinas se produz no Estado e a história dessas classes é a história do 
Estado neuquino (Gramsci 2009:491). Esta unidade é muito complexa e, 
no caso neuquino, se impôs uma forma particular de se relacionar com os 
setores sociais subalternos, em geral, e com as populações indígenas, em 
particular. O nível de enfrentamento e as caraterísticas do conflito vinculam-
se com as valorizações específicas dos distintos recursos em disputa.

A renda relativa das propriedades rurais próximas dos centros turís-
ticos, a qual permite desenvolvimentos imobiliários de alta renda, torna 
agudo o enfrentamento. Igualmente, a ocupação de campos produtivos e o 
povoamento de superfícies onde o subsolo possui recursos potencialmente 
exploráveis, configuram as motivações que levam ao deslocamento das po-
pulações mapuche para zonas com menos potencial econômico. Em algum 
ponto procuram reproduzir a desterritorialização e o assentamento ocorrido 
no final do século XIX, quando as populações foram vencidas militarmen-
te. As práticas difirem, o uso militar da força pública do Estado não é o re-
curso principal (ainda, como vimos, não é desejado totalmente e se recorre 
a ela quando se torna necessária para alcançar os objetivos); na verdade, a 
disputa se resolve com força nos meios de comunicação e na apropriação 
e interpretação do passado que remete a historiografias “quase militantes”, 
que justificam ou questionam as queixas das partes. 

A Confederação Mapuche de Neuquén manifestou ter participado na 
recuperação de mais de 70.000 hectares na Província de Neuquén, porém 
as superfícies reclamadas são muito mais extensas. 



Da sua parte, o governo neuquino, destaca as linhas de ação dirigidas 
ao reconhecimento dos direitos dos povos originários:

O governo da província desenvolve um Plano Produtivo que tem seu 
centro na propriedade da terra; esta é a coluna vertebral de direitos, 
seguridades e garantias… no ano de 2010 vamos realizar a medição 
sem precedentes na história da Província de Neuquén, de 779 mil 
hectares, para entregar o título de domínio a 1040 famílias de criadores 
(Governador Jorge Sapag. www.noticiasonline.org, 19/02/2010).

Depois de lembrar que a província havia sido pioneira em “outorga-
mento de terras às comunidades indígenas e que em 1964 havia reconhecido 
a propriedade”10 de 155 mil hectares, o governador Jorge Sapag assegurou:

Até a data, temos perto de 258 mil hectares escriturados, 131 mil em 
trâmite de escrituração e 32 mil hectares medidos para escriturar, o 
que totaliza 422.852 hectares reconhecidos para as comunidades 
originárias (www.noticiasonline.org, 19/02/2010).

As demandas indígenas envolvem distintos planos. Os conflitos ocor-
ridos na disputa por determinadas propriedades rurais (disputas de limites 
e ocupação que teriam um princípio de solução com a medição correspon-
dente), constituíam um núcleo de alta visibilidade pelas suas implicações 
sociais e econômicas. Contudo, a luta pelo reconhecimento territorial – que 
implica no controle, uso e administração dos recursos existentes –, realizada 
por distintas sociedades indígenas, coloca a demanda em um plano clara-
mente político. A legislação existente tende, majoritariamente, à regulariza-
ção dominial, dirigida para resolver, unicamente, o que mostramos acima. 

concluSão

O desenvolvimento dos conflitos mantidos entre distintos setores 
sócio-econômicos e o Estado Provincial Neuquino leva-nos a perguntar 
não apenas sobre quais elementos se selecionam para a reconstrução da 

10. Na realidade não se outorgava a propriedade, apenas o “usufruto” da terra com uma série 
de restrições econômicas, produtivas e legais.



memória, qual é a ordem que se lhes imprime, qual é a estética com que são 
apresentados, a quais atores sociais se dão visibilidade, quais são os valores 
ponderados; mas, fundamentalmente, qual é a ação política que disparam 
a partir do seu “resgate”. Não pretendemos aprofundar, aqui, quais são os 
mecanismos que operam nessas práticas; mas, apenas destacar sua utiliza-
ção para obter o consenso, a dominação e, definitivamente, sua funciona-
lidade para poder construir um relato que consolide posições políticas em 
um cenário de conflitos pela apropriação e gestão dos recursos.

Recordar e esquecer se constituem em ações que, obviamente, não 
são neutras quando se anula a propriedade da terra. Basta mostrar que o 
critério de anterioridade é um dos principais sustentáculos que legitimam 
a propriedade de um recurso como a terra, recurso esse que não foi produ-
zido para ser intercambiado (Polanyi 1992). Reside aqui a importância de 
construir um relato que classifica os mapuche como chilenos e, portanto, 
“recém chegados” ao território argentino. Sua vinculação a termos como 
extrangeiro-usurpador-invasor no-los apresenta como os responsáveis da 
desterritorialização-extermínio dos “verdadeiros povos originários argen-
tinos” do Norte da Patagônia.

Esta construção opera com muita eficácia para a conculcação de di-
reitos básicos do povo mapuche. Sua posição em um sistema interétnico 
assimétrico sempre está condicionando e limitando os direitos que lhes 
correspondem como da Argentina. Não abordamos aqui as lutas deste povo 
para obter a plena vigência de seus direitos, pois já tratamos deste tema em 
outros artigos. Mas, queremos mostrar que o trabalho simbólico realizado 
pelos grupos mapuche busca dar visibilidade às práticas genocidas levadas 
à cabo pela corporação militar e a sua conivência com setores econômicos 
concentrados a partir de uma complexa articulação estatal. Não é esta me-
mória a que completa uma história sem índios, se não aquela que constitui 
uma construção que opera eficazmente na disputa política antagonizando 
com uma historiografia que exalta a chegada do “progresso” e da “civi-
lização” às terras irredentas e hostis, mas que nada diz da alienação dos 
recursos, da morte e sofrimento que atingiram os mapuche da Patagônia 
argentina. O que se lembra convida a pensar no que se esquece e se torna 
invisível.
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6.
FotograFiaS Para guardar memóriaS da 
FotograFia: braSil e argentina

FranciSca Ferreira michelon

Nas hipertróficas cidades industriais do oitocentos, a visualidade en-
controu o advento de uma ocorrência única: o surgimento da fotografia. Essa 
imagem, filha da máquina, foi tão impetuosa na sua aparição quanto tratou 
de ser no seu desenvolvimento tecnológico, marcado pela obsolescência de 
si própria. Talvez, por isso, a história da fotografia seja, também, a história 
da sucessão de processos que se sobrepõem uns aos outros. É uma histó-
ria, podemos arriscar a dizer, de envelhecimentos abruptos, de descartes, de 
esquecimentos. Foi o que aconteceu com o primeiro processo fotográfico, 
anunciado ao mundo em 1839: o daguerreótipo. Tão bem já surgia e grande 
variedade de aplicabilidades anunciava-se a ele. Phéliné (1985) narra a ra-
pidez com que o Ministro do Interior, o conde Duchatel, na França, pediu a 
aprovação da Câmara dos Deputados, para o projeto de lei para a aquisição 
da invenção de Daguerre e Niepce, com vistas ao uso pela polícia, tão logo 
soube da apresentação que Arago fez do invento, na reunião conjunta da 
Academia de Ciências e Artes em Paris. Não houve contestação por par-
te dos deputados, cientes do relevo documental que o invento significava 
(Phéliné 1985:14). Assim, a fotografia foi admitida, irrevogavelmente, no 
ambiente policial e judiciário antes mesmo de estar plenamente aplicável 
às necessidades que demandavam as práticas de controle carcerário no pe-
ríodo. Para isso, o daguerreótipo foi ineficaz, mas anunciava a utilidade que 
viria a ter a fotografia quando surgisse o negativo em colódio úmido. 

Exatamente como observou Facio (2008), o daguerreótipo teve uma 
vida efêmera. Segundo a autora, não durou vinte anos na Argentina (em-
bora a datação de alguns exemplares leve a concluir que houve produção 



descontinuada e ocasional após 1860) e sucumbiu a uma propaganda direta 
que o qualificava como um processo abandonado: “Não mais daguerreóti-
pos! Estes são de estilo antigo e já não se tomam pelos artistas em nenhuma 
parte do mundo. Peça ambrótipos. Peça fotografias”(Meeks e Kelsey 1861 
apud Facio 2008). O negativo em colódio úmido, positivado pela coloca-
ção de um fundo escuro, chamava-se ambrótipo e ingressou no mercado 
com duas vantagens sobre o daguerreótipo: era de menor custo e de ope-
ração mais fácil, embora os resultados visuais fossem proporcionalmente 
menores. No entanto, era um novo processo a desbancar o antigo, ainda que 
transitório e de resultados nem sempre vantajosos.

Esse movimento dos processos caracterizou a fotografia no século 
XIX, tanto quanto o entusiasmo das suas aplicabilidades, mas a percep-
ção do que se perdia, ou de fato se alterava de um antigo processo para 
um novo foi se dando lentamente, mediada pelo acúmulo da experiência 
que o tempo possibilitava sobre essa visualidade. Os sentimentos sobre 
as mudanças registradas ao longo do curso, a experiência visual de ter a 
imagem do passado e confrontá-la com a do presente, a proximidade com 
o já findo e outras circunstâncias correntes na convivência com as imagens 
fotográficas levaram os sujeitos do século XIX a considerar mais complexa 
sua relação com a fotografia e a perceber diferenças entre os processos que 
reverberavam nos seus sentidos. Progressivamente, portanto, adveio a per-
cepção de que forma implicava conteúdo, foi formando-se o interesse pelas 
fotografias do passado e, consequentemente, os primeiros colecionadores 
de fotografias. Também essa é a história dos daguerreótipos em coleções. 
De um processo obsoleto e em desuso, hoje, seus esquecidos exemplares 
tornaram-se valiosas peças de coleção, capazes de evidenciar na sua exis-
tência presente, através de uma aparência conservada ou não, as diversas 
histórias da sua feitura, da sua materialidade, dos sentidos que carreavam e 
dos valores formais e simbólicos dos quais eram passíveis.

Essa, portanto, é a origem dos acervos. Por meio de tal conclusão, 
responde-se, com brevidade, a como se formam os acervos. Em um dado 
momento o que estava disperso passa a ser reunido; objetos antes sustentá-
veis na sua existência particular começam a atrair outros objetos, como se 
fossem ímãs aproximados pelas propriedades físicas do seu magnetismo. 
Acervos são reuniões. Há sempre um grande esforço para que essa reunião 
ocorra, espargido ou localizado no tempo, distribuído em muitos atores, ou 
concentrado em poucos ou um único; seja qual for a condição, a energia 



que se demanda para constituir acervos é tarefa de grande investimento. 
Maior será o esforço se o acervo for de fotografias. É uma afirmação, essa, 
que não se refuta, tampouco se deseja contradizer, porque em se tratando 
de uma fotografia, está-se diante de uma matéria de muitos contornos, mui-
tos aspectos e incontáveis fragilidades. É sobre alguns desses aspectos que 
esse capítulo busca pensar. 

Deseja-se averiguar se os acervos de fotografias existentes hoje nos 
dois maiores países (em extensão territorial) da América do Sul, Brasil e 
Argentina, refletem sua origem e apresentam, em alguma medida, o percur-
so da fotografia em cada um. E ainda, se constatada a diferença, tenta-se 
concluir sobre as possíveis razões para essa. 

Para tanto, parte-se do conteúdo de duas publicações argentinas que 
referem exposições de fotografias consideradas importantes naquele país e 
confrontam-se os dados com os obtidos em publicações sobre a fotografia 
brasileira, editadas no Brasil. Foca-se o interesse no primeiro processo fo-
tográfico a ingressar na América: o daguerreótipo e se dimensiona a histó-
ria da fotografia em ambos os países, no período entre os anos 1840 a 1870, 
considerados pelos autores como o período no qual esse processo vigorou.

Assim, as fotografias publicadas por Casaballe e Cuarterolo (1985), 
na segunda edição de Imágenes del Rio de la Plata, propõem uma icono-
grafia da cidade, no período de um século, dentro do qual se situam vários 
daguerreótipos. No catálogo Fotos antes de las fotos, publicado pelo Mu-
seu de Arte hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, em 1996, formula-
se o corpus dessa reflexão. Essas duas fontes apresentam reproduções de 
daguerreótipos de coleções sistematizadas que motivam a pensar nas ori-
gens desse processo na América do Sul e nas razões que fazem a Argentina 
apreciar esses conjuntos. Supõem-se as razões com base nas publicações 
referidas e usa-se o mesmo critério para pensar em questões de guarda de 
acervos no Brasil. 

Fotos antes de las fotos (Figura 1) apresenta daguerreótipos, ambró-
tipos, ferrótipos, fotopinturas, albuminas, fisionotraço, siluetas pintadas, 
eletrotipos, miniaturas, clichês, porcelanas e algumas outras imagens em 
técnica mista, feitos na América do Sul em sua grande maioria, dentro de 
um período de 30 anos (1840 a 1870), que participaram da exposição de 
mesmo nome promovida pelo Museu Fernández Blanco. Segundo Alberto 
Petrina, na época diretor do museu, essa era a segunda grande exposição 
de daguerreótipos realizada na Argentina, antecedida por outra ocorrida em 



1944 na Galeria Witcomb, organizada pelo Instituto Bonaerense de Numis-
mática e Antigüidades. Os exemplares expostos em 1996 pertenciam a 29 
coleções de particulares e de instituições e somavam 489 exemplares, uma 
quantidade significativa considerando a raridade dos processos mostrados. 
O título do catálogo remete ao fato de que esses processos contemporâneos 
ao daguerreótipo marcaram, nos países da América do Sul, uma época de 
grande experimentalismo, na qual eram estes desenvolvidos, em boa parte, 
como um artesanato de soluções particulares em cada atelier. 

Cuarterolo, em capítulo desse catálogo no qual resume a história da 
fotografia nesses, em torno de 30 anos de percurso na Argentina, obser-
va que os daguerreótipos rioplatenses que formam as coleções participan-
tes da exposição mostram pessoas de destaca posição social (Cuarterolo 
1985:11). Trabalhadores, serventes, índios e negros raramente aparecem 
nessas imagens. Observação semelhante apresenta Ermakoff (2004), no 
capítulo de sua obra que ilustra fotografias de crianças negras. Diz o autor: 
“Nas cerca de quatro décadas subsequentes a sua chegada ao Brasil, a foto-
grafia tornou-se, naturalmente, um privilégio das classes econômicas mais 
abastadas, deixando pouco espaço para o registro de outras camadas sociais 
(...)” (Ermakoff 2204:94). Cuarterolo (1985:11) informa que o fato comum 
ao Brasil e Argentina foi o contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, 
onde diferentes camadas da sociedade foram representadas. A justificativa 
para o contraste, segundo o autor, foi a disputa competitiva dos preços que 
os incontáveis estúdios estadunidenses travaram nesse período. Como um 
produto mercadológico que responde imediatamente à demanda, a foto-
grafia, desde o seu mais longínquo processo, balizou-se pelas relações de 
procura/oferta e determinou-se no presente, portanto, pelo resultado do que 
foi produzido no passado: quantidade e conteúdo. 

Esses processos antecedem o notório período industrial da fotografia 
inaugurado com o surgimento do negativo em vidro de colódio úmido e o 
positivo em papel de albumina. Essa coligação de recursos foi o que per-
mitiu a “massificação do retrato”, conforme enuncia Cuarterolo (1985:14) 
no histórico que traça sobre o daguerreótipo na Argentina, por meio do 
advento comercial do carte de visite. Esse formato de pequenas fotografias 
tiradas em grupos de 4, 6, 8 ou mais registros sobre uma mesma placa fo-
tossensível permitiu aos estúdios ampliar consideravelmente a quantidade 
de sua clientela, uma vez que o preço foi, em igual medida, diminuído e, 
assim, permitiu aqueles que antes estavam alijados do retrato, a vir a tê-lo. 



Dessa forma, as fotos que antecedem esse período fazem parte de um 
momento distinto no qual nem todos, em todos os lugares, podiam reque-
rer sua imagem para a posteridade. Setorizada em dois momentos – o pré-
industrial e o industrial –, a fotografia conta sua história na apresentação dos 
processos que constituíram, de formas muito diversas, imagens muito seme-
lhantes. É ao primeiro período e à diversidade dos suportes e recursos, todos 
entendidos como de natureza fotográfica, que o título da exposição alude. 

Figura 1: Capa do livro Fotos antes de las Fotos (1996)

Do exposto, 348 eram exemplares realizados na Argentina, 46 no Chi-
le, 15 nos Estados Unidos, 13 no Uruguai, cinco na França, três no Brasil 
e nove em outros diversos países. No entanto, 50 tinham origem ignorada 
ou indefinida. Do conjunto, 354 eram daguerreótipos, divididos nos forma-
tos: placa inteira, ½, ¼ e 1/6, ou seja, do formato maior ao menor. Am-
brótipos somavam 92 contra quatro ferrótipos. Os 39 exemplares restantes 
distribuíam-se, em quantidades desiguais e inexpressivas, entre os demais 
processos. O texto do catálogo, assinado por Miguel Cuarterolo, informa 
que a primeira notícia sobre o daguerreótipo na Argentina foi publicada no 
jornal La Gaceta Mercantil, em 11 de março de 1840, e tratava-se da cópia 
de uma crônica sobre a apresentação do invento realizada em Paris. 

Como a Argentina esteve nesse e nos anos seguintes sob o bloqueio 
comercial imposto pelos franceses, o daguerreótipo só foi introduzido nesse 



país em 1843, com a abertura de uma galeria de retratos do itinerante esta-
dunidense John Elliot em Buenos Aires. Mas, mesmo na capital, o êxito da 
fotografia foi se dando muito lentamente. Ainda segundo Cuarterolo, só em 
1845 haveria outra galeria de daguerreótipos em Buenos Aires, também de 
um estadunidense, John Armstrong Bennet. Quatro anos depois, o número 
de ateliers chegou a dez, todos estrangeiros, cobrando um valor que poucos 
poderiam pagar, segundo o autor, uma soma entre cinco a dez vezes mais do 
que recebia mensalmente um assalariado, fato que por si só explicaria como 
a média de produção de daguerreótipos em Buenos Aires não chegava a um 
milionésimo do que se produzia nos Estados Unidos na mesma época. 

Também esse fato explica por que o formato menor foi o mais produ-
zido, já que o valor da fotografia era proporcional ao seu tamanho. Assim, 
o preço cobrado à época justifica o primeiro nome atribuído aos ateliers: 
“galeria de retratos”, dado que o uso de uma técnica tão cara tornou-se qua-
se exclusivo para o registro de indivíduos com elevado poder financeiro e, 
em decorrência, como emblema de sua posição social. Da mesma forma, 
observou-se que a maioria dos retratados na exposição (quase que na sua 
totalidade feita só de retratos) eram fazendeiros, funcionários do governo ou 
comerciantes estabelecidos. Fato semelhante aconteceu no Brasil: Kossoy 
(2002) apresenta tabelas com os valores cobrados para retratos daguerreo-
tipados em diversos anos e com valores de produtos e serviços no mesmo 
período. Assim, no ano de 1857 um daguerreótipo, em Pernambuco, custava 
entre 4$000 e 6$000, enquanto um par de luvas de pelica não passava de 
1$200 e uma gravata de seda atingia o máximo de 2$400 (Kossoy 2002:30). 

Há que se destacar que o nome mais importante da daguerreotipia 
portenha (e talvez argentina) foi Charles DeForest Fredricks, daguerreo-
tipista novaiorquino que chegou a Buenos Aires em 1851, depois de nove 
anos fotografando na Venezuela, Brasil e Uruguai. Kossoy (2002), no ver-
bete desse fotógrafo, reproduz anúncios de um jornal de Pernambuco, data-
do de 1847, no qual Fredricks informa ter feito mais de três mil retratos no 
Maranhão e em jornal de Salvador, no ano seguinte, anunciava ter realizado 
mais de quatro mil retratos em Pernambuco (Kossoy 2002:148). Para Kos-
soy, Fredricks foi o daguerreotipista itinerante que maior importância teve 
no Brasil e, segundo os autores argentinos, também naquele país. No en-
tanto, apesar dos números de exemplares anunciados, no Brasil as coleções 
indicadas na bibliografia analisada não possuem um volume expressivo do 
trabalho de Fredricks.



Utilizando os dados disponíveis na bibliografia corrente, é possível tra-
çar um panorama do que foi a daguerreótipia no Brasil, nesse mesmo período. 
Se na Argentina a notícia do daguerreótipo foi discreta e tardia, no Brasil o 
Jornal do Comércio já noticiava em março de 1839 a sua invenção, meses 
antes do memorável discurso de Arago na sessão conjunta das academias 
de Ciências e Artes que redundou na oficialização do processo pelo governo 
francês. Nesse mesmo ano, em dezembro, o ilustrador e inventor francês, 
radicado no Brasil, Hércules Florence, reivindicava publicamente a invenção 
de um processo fotográfico anterior ao daguerreótipo. E em janeiro de 1840, 
portanto, três anos antes da Argentina, a daguerreotipia ingressou no país 
quando D. Pedro II assistiu à demonstração do processo, no Rio de Janeiro, 
feita pelo abade Louis Comte, capelão em viagem no navio-escola l´Oriental. 

Nesse mesmo ano, o daguerreotipista estadunidense Augustus Morand 
produziu as primeiras fotografias da Família Real no Brasil. Alguns autores, 
como Andrade (2000) atribuem ao jovem imperador o papel de mecenas da 
fotografia no Brasil: “É sabido que o imperador gastou expressivas quantias 
na contratação de serviços fotográficos no nosso país, como registram os 
livros de contabilidade da Casa Imperial” (Andrade 2000:11). E, além dis-
so, está registrado que o monarca concedeu o título de “Fotógrafo da Casa 
Imperial” a mais de vinte fotógrafos entre os anos de 1851 e 1889. Em no-
vembro desse ano, quando deixou o Brasil, exilado pela República, D.Pedro 
II doou à Biblioteca Nacional uma volumosa coleção de fotografias que 
constitui o mais precioso acervo dessa tipologia existente no país e que tanto 
traduz o seu interesse na matéria quanto atesta a vasta produção fotográfica 
que o país gerou nesse período (Magalhães e Peregrino 2004).

Em Imagénes del Rio de La Plata (Figura 2), Casaballe e Cuarterolo 
(1985) apresentam uma crônica da fotografia rioplatense em um período de 
um século e como dizem os autores no prólogo, a publicação pretendia dar 
continuidade à pesquisa histórica iniciada por Riobo. O primeiro capítulo 
inicia com uma vista da Plaza 25 de Mayo tomada por Charles Fredricks, 
no ano de 1852. As imagens da publicação foram reproduzidas do acervo 
do Arquivo Geral da Nação, da Biblioteca Nacional de Montevidéu, da He-
meroteca e Departamento de Materiais Especiais, da Biblioteca Nacional de 
Buenos Aires, do Museu Histórico-Nacional General San Martín, do Museu 
Mitre e do Observatório Nacional de Córdoba. Mesmo assim, os autores 
afirmam na introdução do livro que a maior dificuldade encontrada ainda 
dizia respeito à localização e disponibilização das fontes e exemplares.



Essas publicações datam de vinte e cinco anos atrás. Nesse um quarto 
de século, o mercado editorial tornou-se atento e ativo para o campo da 
fotografia e se não se publicam tantos resultados de pesquisa em ambos os 
países, os leitores parecem justificar o investimento na produção de livros 
que apresentam coleções. Recentemente, duas publicações retornaram a 
atenção sobre o daguerreótipo na Argentina: Príamo (2005) organizou uma 
obra que objetivou cobrir essa curta etapa do processo no país e a investiga-
ção de Vertanessian sobre um retrato do almirante Guillermo Brown junto 
com sua esposa que o autor defende, após detalhada análise, como sendo o 
mais antigo daguerreótipo produzido na Argentina. 

Figura 2: Capa do livro Imagénes del Rio de La Plata (1985)

No Brasil, sobretudo, as coleções privadas têm proporcionado belas 
edições da iconografia oitocentista em capa dura e impressão em cores de 
fotografias sobre vários temas. O Instituto Moreira Salles vem oportunizan-
do ao público o seu acervo sistematizado em cuidadosos catálogos de ima-
gens oriundas de suas coleções. Há que se lembrar o catálogo da exposição 
a “Coleção do Imperador”, promovida pelo Centro Cultural Banco do Bra-
sil e da qual se gerou essa edição publicada pelo CCBB em parceria com o 
Centro Português de Fotografia e com o Ministério da Cultura do Brasil, 
no ano de 2000. A título de comparação, destaca-se, ainda, a importante 
obra bilíngue (português e alemão) de Vasquez (2000) sobre os fotógrafos 
alemães oitocentistas, na qual arrola uma intensa iconografia fotográfica 



sobre o país, em um período entre final de 1850 até a última década do sé-
culo XIX; a edição é cuidadosa, com conteúdo elogiável, mas não contém 
daguerreótipos, fato que pode ser justificado em face ao período abrangido 
pelas coleções envolvidas. Há outras tantas, felizmente, a destacar, mas 
limita-se a mais uma: “O negro na fotografia brasileira do século XIX”, es-
crita pelo colecionador George Ermakoff e que reúne fotografias impressas 
em alta qualidade distribuídas ao longo das 274 páginas do livro, às quais 
se acresceu um apêndice com tradução dos textos para o inglês. A poderosa 
iconografia apresentada nesse livro resultou de uma pesquisa a 27 coleções 
particulares e institucionais, sendo que cinco instituições estrangeiras, das 
quais foram reproduzidas em torno de 320 imagens em diversos formatos 
(carte de visite, post card, estereogramas, etc). Todas, com exceção da pri-
meira (um ambrótipo) estão legendadas como sendo sobre papel, dentre 
as quais algumas litografias e outras em processo fotomecânico. Dentre as 
instituições estrangeiras consultadas encontra-se o Arquivo Geral da Nação 
Argentina, de cujo acervo se apresenta uma fotografia. A instituição que 
maior número de fotografias apresenta é o Instituto Moreira Salles com a 
coleção Marc Ferrez. E duas coleções particulares se destacam: a do pró-
prio autor e Ruy Souza e Silva, respectivamente com 34 e 42 fotografias. 

O conjunto reunido não é exaustivo, mas importante e fecundo para 
inúmeras reflexões sobre os papéis da fotografia naquele século, assim 
como os sentidos dessas imagens nessas distantes décadas do oitocentos. 
Evidencia-se, nesse conjunto, a escassez de daguerreótipos, que poderia es-
tar justificada pelo fato de que o autor apresenta as fotos mais antigas já no 
final da década na qual os historiadores da fotografia situam a desaparição 
do processo (1850). Ou, ainda, porque não foi esse o processo que viabili-
zou o registro de grande parte da população. A obra de Ermakoff corrobora, 
indiretamente, a viabilidade do daguerreótipo nos países da América apenas 
para parte da população, aquela que poderia pagar por esse luxo visual, por 
essa conquista simbólica da perenidade, por essa pequena vitória sobre o es-
quecimento. No entanto, o número de estúdios e fotógrafos listados é vasto.

Essas publicações sugerem que os acervos fotográficos, hoje, come-
çam a ocupar a atenção não só dos historiadores e colecionadores, mas de 
um público mais amplo que celebra, com o seu interesse, a existência de 
tais coleções. Então não há porque duvidar do que está ocorrendo no Brasil 
em termos de avanços quanto à guarda e tratamento dos acervos, tampouco 
há de se questionar o investimento sobre os acervos fotográficos, que se 



encontram em expansão. Mas há que se perguntar pelos inícios: por que 
ainda são ausentes e silenciosos os daguerreótipos brasileiros? São poucos? 
São perdidos ou ocultados? Ficaram obscurecidos pela vastidão do que se 
produziu em cópias de processos diretos sobre papel? Talvez resida nesse 
interesse a diferença com a produção argentina.

ao que Se devem aS diFerençaS

O interesse de D. Pedro II pela fotografia foi, segundo afirma a li-
teratura existente, a razão principal para que fotógrafos estrangeiros ins-
talassem estúdios no Brasil e para que os nativos buscassem aprender o 
ofício da fotografia. Deveu-se, portanto, ao mecenato do imperador esse 
início intenso da produção e comercialização da fotografia no país. Dado o 
fato de que o daguerreótipo foi o processo ingressado nos primeiros meses 
do primeiro ano da década de 1840, não parece incorreto concluir que foi 
a daguerreotipia o processo que se produziu por essa década em escala 
comercial e, provavelmente, nas duas décadas seguintes. Vasquez (2002) 
observa que “a fase inaugural da fotografia na Corte se prolongou de 1840 
até o início da década de 1860” (Vasquez 2002:9), anos nos quais a daguer-
reotipia compartilhava o público com a ambrotipia e ferrotipia. O interesse 
da realeza nessa forma de fazer retratos e vistas, somado ao empenho do 
imperador em adquirir fotografias (que fazia parte do seu intento em ad-
quirir manifestações das artes e das ciências no geral), gerou um volume 
de exemplares de daguerreótipos que pode ter sido maior do que o que se 
produziu na Argentina. Ora, naquele país o ingresso da daguerreotipia foi 
tardio, a produção e comercialização foram lentas e os valores cobrados 
restringiram a abrangência do público por algum tempo. 

São esses dados que levam a concluir que o número de daguerreó-
tipos produzidos no Brasil foi maior do que o produzido na Argentina no 
mesmo período. No entanto, na exposição Fotos antes de las fotos só havia 
um daguerreótipo brasileiro exposto. A explicação pode estar no fato de 
que as coleções que compõem a mostra pertencem a particulares ou ins-
tituições argentinas, na sua maioria. Ou, ainda, que o objetivo da mostra 
poderia ser apresentar o percurso da fotografia na Argentina. No entanto, 
houve alguma exposição de daguerreótipos, no Brasil, motivada por me-
tas semelhantes e que tenha gerado uma documentação equivalente a da 
Argentina? Especialmente após os resultados obtidos na sistematização da 



coleção D. Teresa Cristina Maria da Biblioteca Nacional, importantes ex-
posições e publicações desse acervo foram promovidas. 

Há outras instituições no Brasil com grande volume de fotografias do 
século XIX (só para lembrar duas: o Instituto Moreira Salles e a Fundação 
Joaquim Nabuco). Mas a própria história da coleção D. Teresa Cristina evi-
dencia a sua origem na biografia do colecionador e, debalde sua importân-
cia, não apresenta um panorama do que foi a daguerreotipia em território 
nacional (embora seja generosa em apresentar como era essa nação durante 
as quatro décadas em que a coleção foi sendo formada). Apresenta, sim, a 
história de um intenso e inspirado mecenato e a exuberância intelectual da 
personalidade de D. Pedro II. 

Sobre a daguerreotipia no Brasil, o livro de Kossoy (1980) continua 
sendo referência e, também, a obra de Freyre e Vasquez (1983), na qual os 
autores apresentam os retratos da Coleção Francisco Rodrigues da Fun-
dação Joaquim Nabuco. O curioso é que em ambos os países houve um 
primeiro historiador, que com exemplar pioneirismo traçou as linhas da 
história da fotografia, do início ao seu tempo. Na Argentina, esse pioneiro 
foi o médico Julio Felipe Riobó, colecionador de daguerreótipos que publi-
cou dois ensaios em 1949 e no ano seguinte, respectivamente, e que foram 
por décadas as únicas referências sobre a história da fotografia no país, 
tanto que Goméz (1985) informa que sua obra vem a ser um complemento 
à obra memorável de Riobó. E, no Brasil, foi Gilberto Ferrez, neto do fotó-
grafo Marc Ferrez, historiador e também colecionador, que gerou a coleção 
privada mais importante sobre a fotografia oitocentista do Brasil1. Como 
historiador também foi responsável por um compêndio sobre a história da 
fotografia no país e livros contendo uma vasta iconografia brasileira. 

As publicações sobre a iconografia fotográfica no Brasil oitocentista 
vêm ocorrendo com evidente cuidado editorial e elogiável investimento. 
Projetos editoriais do Instituto Moreira Salles, da Metalivros, da G. Er-
makoff Casa Editorial e outras editoras afirmam uma aposta (aparente-
mente já ganha) do volume documental existente em coleções fotográficas, 
institucionais e de particulares e da importância que essas imagens apre-
sentam como contribuição à visualidade que se pode imaginar do Brasil 

1. Essa informação consta no catálogo eletrônico do Instituto Moreira Salles, que adquiriu a 
coleção de 15.000 itens em 1998. Disponível em: http//acervos.ims.uol.com.br (Acesso em 
12 de agosto de 2010).



Império e do início da República. Mas os afeitos ao processo sentem a 
falta dos daguerreótipos. Sugere-se que essa ausência possa ser um hiato 
na memória da fotografia no Brasil, já que o volume da produção foi, pelos 
fatos averiguados na literatura disponível, grande e espargido em todo o 
território nacional. Não faltariam exemplares para provar isso. 

Então, fazem-se perguntas que dispensam respostas, porque nelas 
cabe toda a reflexão pretendida: essas importantes e cuidadas coleções de 
fotografias do Brasil oitocentista não contêm daguerreótipos? Objetos tão 
encantadores e surpreendentes na sua capacidade analógica não deveriam 
suscitar nos colecionadores uma busca mais intensa? Ou será que a sua 
delicada existência ficou tão comprometida pela praticidade das fotogra-
fias em suporte de papel que o legado para o presente atesta uma grande e 
irreparável perda? Terão sido, nesse país de tão contundente visualidade, 
superados pela rapidez do carte-de-visit e sua sofisticação miniaturizada 
obscurecida pelas fotografias em grande-formato, pelas técnicas que incor-
poravam valores pictóricos, pelas imagens imitadoras dos quadros pinta-
dos, a ponto de terem sido fartamente descartados? 

No que tange ao daguerreótipo, os argentinos parecem muito aten-
tos ao objeto, quantificam volumes e expõem seus exemplares com nítido 
orgulho e interesse. No entanto, é oportuno citar o depoimento de Barger 
(2000:11) de que quando começou a colecionar daguerreótipos, com fins de 
estudo, no ano de 1979, era possível comprar exemplares por cinco dólares 
e raros daguerreótipos custavam algumas centenas de dólares. No ano de 
1999, a Sotheby´s Auction House quebrou todos os recordes no leilão da 
coleção David Feigenbaum, obtendo por um daguerreótipo o lance de mais 
de trezentos e oitenta e sete mil dólares. O resultado desse fato foi que o 
número de colecionadores aumentou, tanto quanto o valor dos exemplares, 
cada vez mais raros (inclusive porque o número de daguerreótipos originais 
do século XIX é finito). A produção dos daguerreótipos nos vintes anos em 
que o processo foi majoritário em praticamente todos os lugares onde in-
gressou somou milhões de exemplares. Segundo a autora, só nos Estados 
Unidos foram produzidos em torno de 30 milhões de daguerreótipos. 

Mesmo considerando o fato já citado de que nesse país a produção 
foi mais larga do que em qualquer outro da América, as cifras mundiais de 
1839 a 1860 são, em quase todos os lugares, muito altas. E, no entanto, o 
volume que chegou ao presente confirma a fragilidade física do processo. 
Não há dúvida de que muito se perdeu, inclusive em decorrência de ações 



de preservação excessivamente experimentais que, desaparelhadas dos de-
vidos conhecimentos, engendraram aparentes soluções que se mostraram 
danosas em seguida. E, também, não há dúvida de que o valor dessas pe-
quenas jóias suscita muitos cuidados para os colecionadores, inclusive o 
de protegê-las de exposições públicas, que oferecem, comumente, alguns 
riscos (em especial, riscos de climatização inadequada e segurança). 

Mas quanto mais o tempo avança, mais sedutor se torna o daguerreó-
tipo do século XIX, mais aumenta a curiosidade em conhecer as aplicações 
que lhes foram dadas e os serviços que prestou para representar tantos as-
pectos do mundo. Mesmo em países como Brasil e Argentina, onde o seu 
alto custo limitava o espectro das suas possibilidades de aplicação, muito foi 
registrado pelas câmaras de daguerreotipar. Se os retratos foram o mais alto 
investimento das famílias e do cidadão (e, portanto, o gênero de fotografia 
mais praticado na era daguerriana), as cidades, por exemplo, não deixaram 
de ser um objeto demandado pelas lentes dos daguerreotipistas. Alguns pou-
cos meses após sua divulgação, o daguerreótipo já provocava experimentos 
voltados para o seu incremento como instrumento de registro do mundo.

É inquestionável que o daguerreótipo como ferramenta para a repre-
sentação de pessoas foi um objetivo planeado pelo invento desde sua ori-
gem. O surpreendente resultado obtido por Robert Cornelius com o seu au-
torretrato datado de novembro ou dezembro de 1839 (Barger e White 2000) 
atesta esse interesse coletivo. Diante dessa imagem, o tempo cronológico 
entre a existência dessa pessoa necessariamente já falecida e o do especta-
dor dilui-se e o realismo da imagem estabelece uma co-existência e forja 
a ilusão de co-temporalidade. Isso se dá, sobretudo, pela espontaneidade 
da expressão do retratado na imagem, força visual que supera os defeitos 
da conservação do exemplar e faz com que a inexatidão dos contornos no 
fundo e nas bordas não influencie o julgamento do espectador.

Tem-se, perante essa imagem, um simulacro da experiência que as 
pessoas daquele século devem ter vivido ao se depararem com as primeiras 
imagens fotográficas. Já a cópia fotográfica do daguerreótipo de Paul Beck 
Goddard, datado do mesmo mês e ano que o do seu colega, não impressio-
na da mesma forma, simplesmente porque se trata de uma imagem em ou-
tro processo (o daguerreótipo original foi perdido). Por essas qualidades do 
daguerreótipo e, também, pela raridade que a sua aparição vem tomando, 
aumenta o interesse do público conhecedor pelo encontro com os originais 
desse processo. 



As exposições presenciais, nas quais o original pode ser visto com 
todas as suas qualidades inerentes, passou a ter um público interessado 
sempre no aguardo de suas ocorrências. Mas no Brasil é possível que os 
colecionadores sintam-se desanimados em tornar pública sua coleção de 
objetos tão raros, pequenos e frágeis. Na Argentina, parece que esses re-
ceios são raros ou inexistem.

Enquanto isso, em solo brasileiro, onde já se pode falar de impor-
tantes colecionadores, coleções e historiadores da fotografia, a sedução da 
imagem não deveria suplantar a visão do objeto e, assim, tampouco deveria 
ocorrer que o inefável encantamento dessa fotografia de reflexos torne-se 
mais discreto e silencioso e sua delicada presença não brilhe tanto como 
poderia.
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gloSSário

Albumina: processo fotográfico inventado por Niépce de St. Victor, 
cujo meio ligante da emulsão fotossensível era a clara de ovo. Essa emul-
são poderia ser aplicada sobre vidro ou papel, sendo a segunda a aplicação 
mais recorrente para a produção de positivos.

Ambrótipo: imagem resultante do processo de ambrotipia, inventa-
do por Scott Archer e que produz imagens positivas. Trata-se de um nega-
tivo sobre vidro colocado sobre um fundo escuro.

Daguerreótipo: primeiro processo fotográfico a ser comercializado. 
Registra uma imagem positiva sobre uma placa de cobre recoberta por io-
deto de prata. A exposição à luz deveria ser longa pela baixa fotosensibi-
lidade da emulsão. A revelação da chapa dava-se em vapor de mercúrio e 



a fixação em banho de hipossulfito. Dada a fragilidade da superfície era 
comum a sua apresentação em estojos que continham uma placa de vidro 
sobre a chapa.

Eletrotipo: ou galvanoplastia, daguerreótipo sobre o qual se coloca-
va, para proteção, uma fina camada de ouro.

Ferrótipo: processo fotográfico inventado por Hamilton Smith e tra-
ta-se de uma modificação da ambrotipia, da qual varia o suporte que vem 
a ser uma folha de metal. Foi um processo muito popular e de baixo custo, 
porém, de pouquíssima durabilidade.

Fisionotraço: espécie de pantógrafo que permitia transferir para uma 
lâmina de cobre o perfil do modelo, que se retocava com água-tinta.

Fotopintura: fotografias sub-expostas sobre as quais se pintava à 
mão com alguns tipos de pigmentos.

Miniatura: retratos pintados em pequenas dimensões sobre diversos 
suportes e que permitiam serem transportados como joias ou adereços.

Porcelana: retratos pintados sobre louça ou porcelana.
Silhueta pintada: recurso empregado para realizar retratos consis-

tindo em obter por projeção o perfil do retratado, sobre o qual se completa-
va com desenho e pintura.



7.
o muSeu etnográFico de buenoS aireS e 
oS muSeuS univerSitárioS de antroPologia 

marta dujovne

introdução

De quem é o patrimônio que gerenciam os museus? Quem tem acesso 
a ele? Para quem serve e o que representa? Ninguém duvida que as cole-
ções dos museus integram o patrimônio cultural. Porém, apesar de serem 
gestores desse patrimônio, que por definição devem investigar, conservar, 
difundir e constituir agentes de patrimonialização, cada vez que decidem 
pela incorporação de um objeto, poucas vezes essas instituições se ques-
tionam sobre quais concepções orientam suas tarefas, o que entendem por 
patrimônio, a quais coletivos sociais pensam que representam e pertencem, 
quais usos do patrimônio promovem.

O Museu Etnográfico de Buenos Aires foi criado há um século pela 
Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (UBA), 
convertendo-se no primeiro museu de antropologia da América do Sul con-
cebido de forma independente das instituições dedicadas à história natural. O 
objetivo desse capítulo é abordar sua atualidade no contexto do cruzamento 
de problemáticas mais amplas: a crise de identidade dos museus de antropo-
logia e as demandas a favor da renovação dos museus universitários. 

muSeuS de antroPologia

O olhar da modernidade européia constituiu a cultura material das ou-
tras sociedades em diferentes categorias: objetos de curiosidade nos antigos 
gabinetes, depois espécimes equiparáveis aos das ciências naturais, mais tar-



de artefatos culturais chamados para representar modos de vida nos museus 
de antropologia e, a seguir, também, como objetos de arte a ser admirados e 
desfrutados do ponto de vista estético. Hoje a alternativa objeto de cultura/ob-
jeto de arte também resulta insatisfatória (Dubuc 2002). Os museus de antro-
pologia, com uma história relativamente breve, estão imersos em profundos 
debates mundo afora. Sua crise se faz, às vezes, evidente nos signos externos: 
abandono, em alguns casos, da designação de museus etnográficos por mu-
seus de civilização ou museus de sociedade; a dificuldade para encontrar um 
nome satisfatório, como o caso extremo do Musée du Quai Branly, que come-
çou como Museu das “Artes Primeiras” e terminou denominado somente pelo 
lugar da sua localização; reagrupamento de coleções. E, também, em debates 
teóricos, mudança dos enfoques das exibições e da gestão dos acervos.

É um tema que se deve incluir nos grandes debates iniciados a partir 
das situações de descolonização da segunda metade do século XX. A maio-
ria dos museus de antropologia surgiu como museus sobre o outro. O nós 
se acomodava nos museus de história ou de arte. Trata-se de museus dos 
países centrais que exibiam a cultura material das sociedades das regiões 
ocupadas. A primeira onda de descolonização – a independência dos países 
americanos no século XIX – foi anterior ao desenvolvimento da antropo-
logia como tal e, em um período geral de organização dos Estados-nação, 
os levou à criação de museus de história como construção mítica de um 
passado nacional de modelo europeu e impressão criolla. Os outros eram 
internos – os povos indígenas –, sendo incluídos nos museus de história 
natural e, mais tarde (mas nem sempre), em museus etnográficos.

A independência das antigas colônias da Ásia e da África, os mo-
vimentos reivindicatórios dos povos originários, as propostas a favor da 
diversidade cultural, mas, também, o novo auge dos museus, os processos 
de patrimonialização, o aumento das migrações por uma parte e do turismo 
pela outra, contribuíram para a crise atual dos velhos critérios dos museus 
antropológicos. É obvia a necessidade de mudar-lhes, mas não cair em no-
vos esquemas e fórmulas é complexo. 

Ao pensá-los, não se pode deixar de lado a intensa relação entre os 
museus e aquelas disciplinas nas quais os objetos têm uma importância 
especial (arte, arqueologia, etnografia). Tendo por eixo essas disciplinas, os 
museus respectivos não significam somente coleções a serem estudadas ou 
uma maneira de extensão, de transferência de conhecimentos. Mas, inter-
vêm na forma de pensar os problemas: a estrutura das coleções e sua colo-



cação no espaço não são unicamente uma conseqüência dos temas e enfo-
ques de investigação, mas ao mesmo tempo os conformam e os modificam.

Se a etnografia foi marcada com o gosto pelo exótico e pela expan-
são colonial, a antropologia social, pelo menos na Argentina, depois da 
última ditadura, se desencontrou da cultura material e não transcendeu 
aos museus. Quantos se propõem coletar cultura material contemporânea? 
Quantos tratam de documentar a cultura de massas, os cruzamentos, a mes-
tiçagem? No outro extremo das instituições marcadas pela alteridade, os 
museus de comunidade freqüentemente são espaços identitários, marcados 
pela procura da memória e, em geral, dissociados das práticas da história 
e da antropologia em termos acadêmicos. Se bem que esses museus estão 
interessados não somente em recordar, mas na reprodução de estruturas 
culturais, muitas vezes centralizam sua função como atração turística e re-
curso econômico com o risco de submeter-se a estereótipos alheios.

Se há 100 anos se vacilava entre os museus de etnografia e os de histó-
ria natural, ou se discutia a relação entre etnografia, etnologia e arqueologia, 
hoje cobram relevância, também, os problemas da interpretação e da ges-
tão do patrimônio, a importância do olhar estético, os conflitos territoriais 
ou como se interrogar sobre os processos contemporâneos. Na Europa, uma 
linha preponderante é o deslocamento do olhar antropológico para o olhar 
estético. Mas, nas últimas décadas, na Austrália, Nova Zelândia e América 
do Norte, os movimentos dos povos indígenas foram impondo de maneiras 
distintas sua inclusão na gestão dos acervos patrimoniais que lhes dizem res-
peito (Mauzé e Rostkowski 2007). Em alguns museus de centros urbanos 
importantes, exibições gerenciadas por grupos aborígenes colocaram o pro-
blema da capacidade de leitura da população de ascendência européia. 

Surgem perguntas múltiplas: até que ponto é representativa uma cultu-
ra, quem tem direito a interpretá-la e narrá-la. E, naturalmente, é para quê e 
para quem ou, melhor dizendo, é para quais grupos. O reconhecimento da di-
versidade cultural e de que a cultura material remete sempre a um patrimônio 
intangível torna mais complexa a tarefa institucional. Quando se estabelece 
a relação dos museus com as comunidades, que homogeneidade se atribui à 
“comunidade”? Entre a busca identitária por uma parte e o vacilo entre a atra-
ção e o horror pela diferença na outra, quantos museus poderiam enfocar o 
nosso do pronome nós sem abandonar a outra parte da palavra, os outros, ser 
lugar de diálogo, de confrontação entre diferentes culturas, e, também, regis-
trar os cruzamentos, as mestiçagens que são definitivas na história humana?



Certamente não existe uma única maneira de ser museu de antropolo-
gia. Pode e deve variar a decisão para onde apontar a perspectiva, ou o para 
quê e para quem do museu. Ao mesmo tempo, cada museu está entrelaçado 
ao seu próprio contexto e sua história. É possível modificar objetivos e po-
líticas, mas não se deve fazer tabula rasa com seu passado: seu presente é 
resultado de um processo complexo e cada instituição é o que é a partir de 
uma re-elaboração do que tem sido e da sociedade em que se insere.

muSeuS univerSitárioS

Desde que a instituição museu começou a tomar forma, foi no âmbito 
universitário. De fato, em 1661, funcionava já uma sala na Universidade da 
Basiléia e, em 1683, foi inaugurado, na Universidade de Oxford, o Museum 
Ashmolianum, Schola Naturalis Historiae, Officina, Chimica, que permitia 
a visita de todo tipo de público. Tanto os museus como as coleções de estu-
do das universidades foram muitas vezes produto direto de uma cátedra, a 
coleção de materiais destinada tanto ao estudo, quanto ao ensino. Algumas 
surgiram como instituições científicas independentes, e, logo, passaram a 
ser universitárias. Um bom número permanece confinado a um uso estri-
tamente ligado à educação superior, outros têm um alcance mais amplo, 
dirigidos a um público tão vasto como o de qualquer outro museu. Nesse 
caso, além da dependência administrativa, quais são suas peculiaridades?

Devemos analisar estas particularidades, tanto no âmbito das suas co-
leções, suas características e processo de formação, como no seu uso. Uma 
vez mais se levanta a questão dos objetivos, para quê e para quem, o que deve 
definir o que e o como da instituição. Se a tarefa geral das universidades é a 
produção e a transmissão do saber, a formação das coleções, seu tratamen-
to e seu uso devem ser consequentes com estas questões levantadas. Fica 
evidente, então, a responsabilidade científica, a necessidade de trabalhar se-
guindo o estado da arte nas respectivas disciplinas. Propiciar, também, usos 
específicos da instituição para o público universitário, desde o acesso dos 
investigadores às coleções para estudá-las e programas especiais para os es-
tudantes, até garantir a transmissão de enfoques atualizados ao público geral. 
Um dos problemas é conseguir pontos de interação entre os programas de in-
vestigação da disciplina e os que afetam diretamente ao museu, e integrar os 
critérios de rigor científico a todas as atividades (que se correspondem obvia-
mente com campos diferentes: a conservação, o desenho, a educação, etc.).



Muitos museus universitários ficaram cristalizados e, em geral, demo-
raram em fazer eco da renovação generalizada da instituição museu nas úl-
timas décadas, que foi empurrada pela nova atenção prestada aos públicos. 
Eles ficaram presos aos problemas de espaço, à oferta pelo pressuposto, a di-
ficuldade de adequar as equipes técnicas. Se muitas vezes a maioria dos mu-
seus se desconectou da produção do saber da própria disciplina, os universi-
tários tenderam a fechar-se na investigação e esquecer suas outras funções.

Os museus exigem em seu funcionamento a interação de diversas disci-
plinas. A princípio seria mais fácil aos universitários realizar esta integração 
que aos demais museus, com seu acesso aos diversos especialistas. Sabemos, 
entretanto, que a especialização de cada disciplina resulta muitas vezes no 
trabalho em compartimentos totalmente estanques dentro da universidade. 
Seria de esperar que os museus universitários, justamente por estarem inse-
ridos em centros de produção de conhecimentos e docência, pudessem ser 
quase um laboratório de experimentação, articulando investigação e transfe-
rência de conhecimentos na elaboração de abordagens inovadoras sobre os 
temas de educação não formal. Também poderíamos esperar que os museus 
universitários encarassem os problemas inerentes ao patrimônio cultural, que 
é um espaço de conflitos e de política no mais amplo e profundo sentido da 
palavra. Ainda que seja muito difícil, devemos pedir aos museus em geral e, 
aos universitários em particular, que em lugar de contribuir para mascarar 
os conflitos, os contextualizassem e constituíssem um espaço adequado para 
apresentá-los, assumi-los, refletir sobre eles e discuti-los.

o muSeu etnográFico da univerSidade de buenoS aireS 

O Museu Etnográfico foi criado pela Faculdade de Filosofia e Le-
tras da Universidade de Buenos Aires, a partir da cátedra de arqueologia 
argentina. Desde então esteve ligado à investigação. A maior parte de suas 
coleções foram incorporadas na primeira metade do século XX. Foram es-
tabelecidas através de expedições arqueológicas, missões etnográficas, per-
mutas com outras instituições, doações e compras. Em 1947, foram soma-
das coleções antropológicas que até aquele momento pertenciam ao Museu 
Nacional de Ciências Naturais. 

O material arqueológico provém, em sua maioria, do noroeste argen-
tino e da Patagônia e, em grande medida, foi reunido pelas investigações 
sistemáticas organizadas e financiadas pelo próprio Museu, desde a funda-



ção. Inclui também um acervo mais amplo: cerâmicas e tecidos dos Andes, 
vasos da Grécia clássica, oferendas funerárias centro-americanas e até ce-
râmica pré-histórica do Japão.

As coleções etnográficas têm duas vertentes. De um lado, correspon-
dem à cultura material dos grupos étnicos que povoaram o atual território 
da Argentina e dos países limítrofes. De outro, abarcam, também, bens de 
outras sociedades, representativos do que no começo do século XX se de-
nominava como “mundo primitivo”: arte plumária do Chaco, cerâmica dos 
índios Pueblo, esculturas africanas e da Ilha de Páscoa, peças da Oceania, 
objetos de culto de diversas religiões. A área de antropologia biológica dis-
põe de umas dez mil peças ósseas de indivíduos de diferentes populações e 
alguns corpos mumificados.

Na estrutura da Faculdade de Filosofia e Letras, o Museu Etnográ-
fico é um de seus institutos de investigação. Mas funciona em um edifí-
cio independente e, obviamente, suas coleções são de interesse para um 
público muito amplo. Ele tem, portanto, todas as condições para articular 
suas responsabilidades para com os universitários e com propostas para 
a sociedade em geral. Apesar de que, desde sua criação, esteve presente 
esta proposta, durante sua história o espaço dedicado à investigação e à 
docência foi obscurecendo a vocação de exibição para um público am-
plo. Finalmente, durante a última ditadura se proibiu a entrada do público 
alheio à faculdade. 

As linhas de trabalho das últimas duas décadas se encaminharam para 
recuperá-lo como um lugar onde todas as funções do museu se desenvol-
vessem plenamente e que fosse um espaço aberto à comunidade em geral, 
que apresentasse exibições estimulantes e realizasse programas educativos 
e culturais (Pérez Gollán e Dujovne 1995). 

o ediFício e Seu entorno

O edifício que o Museu ocupa desde 1927 foi construído na década 
de 1870 para a Faculdade de Direito da UBA e, não somente o abriga, mas 
integra parte de seu acervo. É uma bela construção de estilo italiano, com 
uma fachada recuada atrás de um pequeno jardim frontal e um amplo pátio 
interior que separa o corpo principal do ocupado pela biblioteca. Neste pátio 
se ergue, também, um pavilhão de madeira, exemplo das construções indus-
triais do final do século XIX, que foi incorporado pela Faculdade de Direito 



para aumentar o número de salas de aula. O edifício está localizado no centro 
histórico da cidade, apenas a duas quadras da Plaza de Mayo, epicentro das 
manifestações políticas e sociais. Vizinho de zonas muito turísticas, o bairro 
está em plena transformação e sujeito às discussões entre distintos critérios 
sobre o patrimônio urbano e sua utilização. Convivem no entorno escritórios, 
cujo movimento determina o funcionamento de cafeterias e restaurantes, po-
voação de baixos recursos, em parte migrante do interior ou de países limí-
trofes, e hotéis glamorosos. Porém, o trânsito intenso desestimula o acesso.

(Foto 1: Fachada do Museu Etnográfico – foto da autora)

O edifício conta com apenas 1.500 metros quadrados. As coleções 
rondam as cem mil peças e a biblioteca os sessenta mil volumes. Existe 
uma sala de aula utilizada para lecionar algumas matérias e seminários da 
faculdade. São várias as equipes de investigação que têm lugar de trabalho 
no Museu. De modo que o espaço é um bem muito escasso.

um acervo hiStórico

Atualmente todo o acervo do Museu é histórico. Faz anos que seu 
incremento é mínimo e se produz só a partir de doações. Isto é devido a vá-
rios motivos. No que diz respeito ao acervo arqueológico, existem causas 
legais: os materiais escavados pelos investigadores são atualmente devol-
vidos depois de seu estudo às províncias de origem.



Enquanto isso, os objetos etnográficos são em sua maioria do final do 
século XIX e do primeiro terço do século XX. O Museu abrigou poucos 
investigadores que se dedicaram à etnografia e isso se soma na atualidade 
à perda do interesse pela cultura material. A estes motivos temos que agre-
gar as condições materiais do Museu: tanto a escassez de objetivo como a 
falta de espaço. Enquanto o Museu não puder resolver satisfatoriamente 
os problemas de armazenamento, documentação e exibição das coleções 
existentes, e melhorar suas condições de trabalho, não poderá planejar com 
seriedade políticas de crescimento das coleções. Contudo, simultaneamen-
te, deverá refletir sobre os objetivos que darão sustentação a essas políticas.

aS exibiçõeS, SeuS relatoS e SeuS PúblicoS

O Museu Etnográfico assumiu como prioridade dar acesso às cole-
ções representativas das sociedades do atual território argentino, que foram 
tradicionalmente tornadas “invisíveis” em um país que, segundo a história 
escolar tradicional, “teve poucos índios, que não eram interessantes como 
os do México ou Perú”. As exibições deviam partir de conhecimentos 
atualizados e encarar a transmissão de processos sociais, em oposição à 
tradição de mostras etnográficas sem ancoragem temporal, expressão da 
concepção de “povos sem história”, ou a obsessão cronológica de estilos 
cerâmicos para os objetos arqueológicos. Devido à escassez de espaço para 
expor, não se considerou possível criar um diagrama de exposição perma-
nente, ainda que na maioria das salas que se montaram poderiam formar 
parte da mostra estável.

Entre el exotismo y el progreso é a exibição que se apresenta na pri-
meira sala na entrada do Museu. Não está dedicada aos povos originários, 
mas à formação das coleções de objetos provenientes de culturas distantes, 
com a visão positivista do princípio do século XX que pretendia abarcar a 
diversidade do mundo. Notáveis artefatos que, até então, estavam encer-
rados em um depósito; por não se constituírem como objetos das pesqui-
sas dos investigadores locais, esses artefatos se constituíam como inertes e 
mudos. A organização da exposição teve presente a necessidade de se fazer 
pública, ainda que alheia da mera existência destes expoentes de socieda-
des distantes, ao mesmo tempo em que propôs a questão da historicidade 
dos olhares. São mostrados desde os tikis da Oceania e esculturas africanas, 
até um altar budista japonês. 



Foto 2: Sala Entre el Exotismo y el Progreso – foto da autora

En el confín del mundo é uma exposição que encara o processo de ocu-
pação branca da grande ilha da Terra do Fogo durante o século XIX: o cho-
que, a incompreensão, a destruição, os interesses econômicos que caracteriza-
ram o encontro com os grupos aborígenes. Mais que a descrição etnográfica, a 
mostra se detém no processo histórico, no olhar do outro, na interação entre os 
diferentes grupos humanos, no surgimento da violência e do preconceito. Um 
setor da mostra está dedicado a revisar, também, os diferentes papéis que as-
sumiu a ciência nesta história. Dentro da sala se projetam vídeos que incluem 
desde as imagens filmadas pelo monsenhor De Agostino na década de 1920, 
até os filmes da antropóloga Anne Chapmann. Nesta exibição se interpela o 
visitante e o provoca explicitamente: Esses povos, que fascinaram os oci-
dentais, já não existem. Foram massacrados em poucas décadas, não pelos 
conquistadores do século XVI, mas por nossos avós há menos de 100 anos.

Foto 3: Sala En el Confin del Mundo – foto da autora



A sala mais ampla e importante do edifício foi usada para montar uma 
mostra sobre a história das sociedades que habitaram o noroeste argentino e 
as zonas relacionadas, incluindo desde a domesticação de plantas e animais 
até o contacto entre hispânicos e indígenas. Trata-se de uma temática central 
no trabalho dos investigadores do Museu desde 1905, e grande parte dos 
objetos exibidos foi recuperada pelas expedições arqueológicas organizadas 
pela Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. A exibição – chamada de la 
puna ao chaco, una historia precolombina – está centrada nos processos so-
ciais. Mostrando uma ruptura com os modos habituais de exposição arque-
ológica, os objetos não se agrupam em séries determinadas pela cronologia 
ou a definição de estilos, mas se articulam com um critério histórico mais 
elástico para mostrar quatro grandes momentos desses processos: a domes-
ticação, a constituição dos primeiros senhorios, a consolidação e ampliação 
dos senhorios, e o Estado. Dentro de cada um desses momentos se aborda a 
organização do poder, os intercâmbios, o trabalho, a vida simbólica. Através 
do desenho se buscou também uma posição sobre o valor dos objetos, que 
incentive a observação para apreciá-los em seus múltiplos significados.

Foto 4: Sala De la Puna ao Chaco, una Historia Precolombina – foto da autora

O critério e o projeto das exposições respondem tanto a uma mudança 
conceitual dos conteúdos, como a sua comunicação e a primeira decisão 
importante em relação aos públicos: abrir- se o mais possível a toda socie-
dade. Esta concepção das exibições gerou, necessariamente, um método es-
pecífico de trabalho: a elaboração do roteiro museográfico é tarefa de uma 
equipe onde participam os curadores responsáveis pelo roteiro conceitual 



– quase sempre investigadores –, o desenhista e, também, os integrantes 
das áreas de conservação e de extensão educativa.

Discutindo as características dos museus científicos, Jorge Wagens-
berg (2007:27) afirma que “o que um museu pode fazer melhor que qualquer 
outro espaço dedicado ao conhecimento é, justamente, o ponto de partida 
de todo processo cognitivo. O primeiro para conhecer é querer conhecer. 
Aprender a aprender; se aprende na mais estrita solidão, ainda sempre de-
pois de um processo mais ou menos longo de conversação (no sentido mais 
amplo do termo). Mas o processo não arranca sem estímulos. A função prin-
cipal do museu é que a visita mude sua vida”. As exposições têm que ser mo-
tivadoras para o público mais amplo e, também, para os especialistas. Mas 
as atividades permitem aprofundar os temas segundo os diferentes públicos.

A área de Extensão Educativa do Museu Etnográfico não foi pensada 
como um serviço anexo às exposições e à disposição do público desinforma-
do, mas como um agente educativo, que por um lado represente o público 
no interior do Museu, participando em todas as instâncias de elaboração das 
mostras e, por outro, gere distintos programas de atividades. As duas ações 
de base da área são a referência em sala – ou seja, o assessoramento ao pú-
blico – e as visitas guiadas. Estas são sempre temáticas e, em cada ocasião, 
se ocupam de uma abordagem determinada de cada uma das mostras. Em 
particular, as visitas para grupos escolares e estudantis não apenas são ade-
quadas às diferentes idades e necessidades escolares, mas têm um formato 
desenhado para que os alunos possam recuperar algo da liberdade de viajar e 
olhar que é inerente aos museus. O desafio é, justamente, conquanto se trate 
de requerimentos do sistema educativo, que no Museu os alunos sejam de 
fato visitantes plenos e não meros seguidores de uma proposta imposta.

A área de Extensão é a mais numerosa do museu e parte de seus mem-
bros se renova periodicamente: compõe-se de alunos da faculdade que rea-
lizam estágios remunerados de um ano e meio de duração. São convocados 
alunos de antropologia, arte, história e educação, que são selecionados por 
concurso. Durante seu estágio recebem formação sobre museus, educação 
não formal e os conteúdos das mostras. Eles realizam presença em sala 
e visitas guiadas, em cujo projeto também podem participar. A qualifica-
ção do museu como “universitário” facilita esta presença, que sustenta o 
frescor e a reflexão permanente sobre a tarefa de mediação cultural e, ao 
mesmo tempo, provê uma experiência formativa particularmente profunda 
aos estudantes universitários envolvidos. 



a queStão doS reStoS humanoS

A posse e a exibição de restos humanos dos povos indígenas resulta-
ram em numerosos protestos nos museus de distintos países do mundo. Os 
que formam parte das coleções do Museu são antigos e não configuram, 
aparentemente, uma situação de possível conflito com as comunidades. São 
materiais de investigação, tanto de equipes com lugar de trabalho no Mu-
seu, como de investigadores externos, e são guardados de modo cuidadoso. 

Ao planejar a atual política de exposições se tomou uma primeira 
decisão de não exibi-los, considerando uma atitude mínima de respeito não 
encarar o tema dos restos dos ancestrais dos “outros” de um modo diferente 
ao que se faria com os corpos dos nossos próprios antepassados. 

De outro lado, tomou-se a iniciativa de repatriar à Nova Zelândia um 
toi-moko, uma cabeça tatuada de guerreiro maori. Esta cabeça ingressou no 
acervo em 1910, como parte de uma coleção de peças da Oceania que um em-
presário comprou para o Museu no mercado internacional de antigüidades. 
Nesse momento, Ambrosetti (1912:28), o primeiro diretor do Museu Etno-
gráfico, assinalou em uma carta ao decano da faculdade: “Creio Sr. Decano, 
que atualmente, o Museu da Faculdade de Filosofia e Letras é o único museu 
sul-americano que pode apresentar uma cabeça deste gênero, cuja exportação 
está proibida terminantemente pelo governo da Nova Zelândia faz muitos 
anos, para prevenir os trágicos abusos a que dava lugar o comércio delas. 
Pouco a pouco os museus foram obtendo todos os exemplares pertencentes 
às coleções particulares e, por rara coincidência, se escapou desta da última 
razia que fez o Museu Americano de História Natural de Nova York”. Faz 
poucos anos que os maoris estão reclamando estas cabeças, mas não tinham 
registrada a do Etnográfico. O Museu estabeleceu contato com o embaixa-
dor da Nova Zelândia e, depois de um ano de trâmites, o diretor viajou para 
entregá-la ao museu Te Papa Tongarewa (Pérez Gollán & Pegoraro 2004).

o aceSSo ao acervo

Desde sempre, apesar da carência de infraestrutura adequada, o Museu 
Etnográfico facilita o acesso às suas coleções aos especialistas que requerem 
estudá-las. Mas o acervo guardado e não exposto não forma parte do patrimô-
nio comum? Na ocasião de renovar as instalações da reserva de etnografia, o 
Museu decidiu que um setor seria acessível para o público geral e lhe permitiria 



assim aproximar-se de outros objetos fora da exibição e, ao mesmo tempo, a al-
guns modos de trabalho da instituição. Os objetos estão armazenados em estan-
tes fechadas com vidros, agrupados por procedência cultural, ainda sem cons-
truir nenhum discurso expositivo, resultando ao mesmo tempo uma espécie de 
surpreendente instalação artística que constitui em si mesma um espetáculo. 

a memória PróPria

O Museu Etnográfico também facilita aos estudiosos os meios de co-
municação e às editoras o acesso a sua documentação. Tradicionalmente os 
museus, essas vocacionais máquinas do tempo, descuidaram sua própria 
memória. O Museu Etnográfico logrou resgatar boa parte de seu material 
de trabalho e organizar seu arquivo que, além de ser fundamental para a 
documentação das coleções, constitui um fundo importante para a história 
da prática e do ensino da antropologia. Cadernos de campo, fotografias 
das primeiras expedições arqueológicas, lâminas educativas do começo do 
século XX sobre grupos étnicos, registros fotográficos de viagens etnográ-
ficas, se somam à documentação institucional e às pastas das coleções. A 
organização do arquivo recebeu, por sua vez, a doação de novos fundos 
documentais de investigadores.

oS PovoS indígenaS do PreSente

A área de Extensão Educativa assumiu, desde o começo, a tarefa de 
fazer presente no Museu Etnográfico a atualidade das sociedades aboríge-
nes, apesar da sua ausência nas coleções, não apenas através de referências 
nas visitas, mas também de projeções de filmes documentais, a inclusão 
de representantes indígenas em jornadas relativas ao 12 de outubro, ou re-
colhendo suas propostas de realizar a oferenda da Pachamama no pátio 
interior do Museu. Na medida em que se avançou no estudo aprofundado 
das coleções, começou-se a convocar os membros das comunidades indíge-
nas para trocar informação sobre o uso e a construção dos objetos. Assim, 
recorreu-se a membros da comunidade Toba Com de Derqui, nas cercanias 
da cidade de Buenos Aires, a quem se visitou em suas casas e se recebeu na 
Reserva do Museu. Foram gravadas as entrevistas realizadas, para integrá-
las ao catálogo digital da coleção Toba Com que está já nos últimos passos 
de produção, e que lhes será entregue. 



Investigadores que trabalham com as sociedades atuais têm recorri-
do ao arquivo e levado fotografias a seus contextos de investigação para 
revisá-las com as comunidades. Neste momento, está em um curso um 
projeto onde trabalham conjuntamente o Arquivo e um grupo de investi-
gação sobre as imagens fotográficas tiradas por Palavecino, etnógrafo que 
desenvolveu suas pesquisas entre as décadas de 1920 e 1960. No projeto, 
que inclui uma exposição e um catálogo, inseriram-se os representantes 
indígenas que – entre outras coisas –, estabeleceram critérios para a seleção 
dos materiais a serem exibidos.

Durante muitos anos, no Museu Etnográfico, os indígenas foram um 
objeto de estudo ou de olhares através de sua cultura material. Trata-se, 
agora, de sua paulatina incorporação como interlocutores e como usuários. 

PerguntaS renovadaS

Há vinte anos eram evidentes as dívidas do Museu Etnográfico: abrir-
se à sociedade em seu conjunto, modificar seu relato tradicional, recuperar 
a presença e a história dos povos indígenas como sujeitos sociais, sair da 
conversação fechada entre especialistas, conservar e documentar adequa-
damente seu patrimônio, fazer exibições que – ainda se colocam como 
mostras antropológicas ou históricas e não de um museu de arte – permitam 
a valorização e o desfrute estético de cada um dos objetos apresentados. 
Neste momento, a prática cotidiana do Museu Etnográfico está encaminha-
da dentro dessas premissas, mas novas perguntas têm surgido. 

O contexto mudou, desde a nova Constituição do país, que reconhece 
os direitos dos povos indígenas, até a renovada voracidade de capitalistas 
forâneos sobre suas terras; desde o conceito de patrimônio intangível e o re-
conhecimento universal da pluralidade das culturas, até um fechamento cada 
vez maior sobre si mesmos, praticado por muitos grupos; desde as crescentes 
mobilizações sociais e, em particular, das comunidades, até novos enfoques 
disciplinares e institucionais; desde a proposta de recuperar práticas artesa-
nais tradicionais, até sua utilização com perspectivas mais inovadoras. 

Simplesmente a descrição da atualidade do Museu Etnográfico gera te-
mas para aprofundar. Já se destacou a necessidade de discutir uma política de 
crescimento de coleções que, ainda que utópica, toda instituição deve fazer 
porque está estreitamente ligada à atualização de seus objetivos. Também a 
definição dos usos e os públicos que o Museu deseja privilegiar e a maneira 



de consegui-lo. O livro de assinaturas do museu é uma fonte de informa-
ção muito interessante. Há comentários atinados, intervenções específicas, 
elogios e, também, críticas. E a utilização de algumas frases feitas com sig-
nificados confusos. São muitos os que dizem “obrigado por fazer conhecer-
mos nossas raízes”, e sua assinatura remete claramente a filhos ou netos de 
imigrantes europeus. E a verdade é que não necessariamente com a carga 
da palavra “raízes”, nenhum habitante deste país é alheio à história de lutas, 
dominação, rebeliões e trocas que foram conformando nossa sociedade con-
temporânea. Nem todos os usuários do Museu Etnográfico terão os mesmos 
vínculos com este patrimônio, mas justamente a instituição pode dar lugar 
a essa pluralidade e ser um espaço de conversação entre distintas tradições.

conSideraçõeS PeSSoaiS

Um dos problemas da comunicação em geral e das ciências sociais, 
em particular, é a ambigüidade de sentido da linguagem e a convicção pes-
soal de cada falante de que o seu ou os seus interlocutores atribuem ao que 
ouvem um significado idêntico ao que ele lhe outorga. Cultura, patrimônio, 
identidade, memória e tradição, são termos polissêmicos. Não se trata ape-
nas da ambigüidade que adquirem na linguagem cotidiana, mas também na 
acadêmica.

Outras mudanças de sentido são impressas por diferentes contextos 
históricos. Hoje, para nós, a imposição da memória está associada com o 
terrorismo de Estado. A memória como reivindicação diante da obrigação 
de esquecer e do não reconhecimento. O termo tradição tem associações 
mais diversas, algumas de conteúdo afetivamente positivo, como no caso 
dos saberes tradicionais, e outros totalmente negativos: tanto no Brasil, 
como na Argentina, existe o grupo Tradição, família e propriedade.

Pessoalmente, falo desde um lugar um tanto descentrado. Já faz mais 
de vinte anos que, sem ser arqueóloga nem antropóloga, estou envolvida na 
gestão do Museu Etnográfico. Esse lugar exige uma reflexão permanente 
sobre memória e tradição, temas sobre os quais não trabalho especifica-
mente. Por outra parte, fui sempre pouco respeitosa da tradição. Ademais, 
qual seria a minha? A tradição dos judeus centro-europeus dos quais des-
cendo, ou dos costumes criollos do campo onde meus avós paternos forma-
ram parte das primeiras colônias agrícolas e incorporaram o mate ao idish, 
a sinagoga e a comida kosher? Dos povos e as guerras que se sucederam 



nestas terras, história que foi delineando nosso presente? Do progressis-
mo livre-pensador que foi o ambiente da minha criação, ou das canções 
espanholas que foram, para mim, as mais intensamente desde a infância, 
ouvidas ao calor dos refugiados da guerra civil? 

Todo museu tem que ver com a memória. Susan Pearce (1992) des-
taca que os objetos, cuja vida – ainda que finita – é muito mais prolongada 
que a nossa, têm o poder de trazer de algum modo o passado ao presente. 
Mas que passado trazem a cada um? Já sabemos que os museus guardam 
dentro si deus e o diabo. Permitem conservar, mas tergiversam. Os museus 
são uma aparência de realidade que tenta esconder sua essência de inter-
pretação. Tendem a calar os conflitos e a trabalhar sobre alegadas respostas 
mais que sobre perguntas. E têm uma tendência forte ao conservadorismo, 
não apenas por sua missão de conservar, mas porque têm um peso físi-
co importante com sua conseqüente inércia. Cada mudança de ideias, de 
perspectiva, de enfoque, requer um esforço extra para materializar-se em 
exposições e políticas institucionais. Por isso, às vezes, os museus ficam 
fora do tempo, desgastando seu sentido sem serem fiéis nem ao passado a 
que apelam, nem ao olhar de nosso presente, reflexo de outro olhar que nos 
produz estranhamento.

As políticas de patrimônio como recuperação da memória de grupos 
silenciados são indispensáveis. Passos igualmente importantes são os de não 
deixar essas memórias isoladas, encerradas cada uma em si mesma, mas 
colocá-las em relação e diálogo. Em geral, dentro de cada tradição se olhou 
mal a adoção de práticas de outra. Ainda que as mesclas fossem produto, na 
maioria dos casos, de processos de conquista e dominação, constituem um 
núcleo inseparável e riquíssimo da história humana. Preocupa-me o conteú-
do quase negativo que possuem as palavras que se aplicam a estes processos: 
aculturação, hibridação, mestiçagem. Quem se encarregará de recuperar esse 
patrimônio, que é o de todos nós, em sua riqueza e suas contradições?
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introdução

O objetivo deste trabalho é analisar algumas conseqüências práticas 
das políticas estatais (nacionais, provinciais e municipais) de gestão patri-
monial como fundamento para um desenvolvimento sustentável que me-
lhore as condições de vida da população em geral no Noroeste argentino 
(NOA), especialmente nas zonas altas, incluindo a Quebrada de Humahua-
ca, Província de Jujuy.

Por gestão patrimonial entendemos um conjunto de processos que ge-
ram ações em um espaço territorial determinado, tendendo ao seu re-ordena-
mento e, portanto, a utilização dos diferentes recursos existentes ou poten-
ciais, valorizando-os em termos culturais e/ou meio ambientais e econômicos. 

Estes processos deveriam incluir múltiplos aspectos (infra-estrutura, 
proteção ambiental, produção cultural, participação cidadã, normativas, 
planos de manejo, sustentabilidade, desenvolvimento produtivo, etc.) que 
teriam que articular diversos interesses em prol do bem estar comum e da 
qualidade de vida da população, sob uma metodologia participativa, inter-
cultural e consensual. 

Nos últimos anos, a conceituação de patrimônio foi transformada gra-
dualmente. O ponto de partida esteve na História da Arte, como registro 
que incluía um conjunto de bens, como produções humanas que deviam 
ser conservadas e valorizadas para as gerações futuras. Esta construção 
do patrimônio foi criticada pelo seu eurocentrismo e elitismo, que reificou 
as produções simbólicas das sociedades não ocidentais para inscrevê-las 



numa história única e evolutiva, cujo ponto culminante era a “civilização” 
ocidental. Apesar destas críticas já terem várias décadas, nos últimos anos o 
desenvolvimento dos estudos culturais contribuiu de forma contundente na 
desconstrução deste tipo de conceituação, a partir da obra de Said (1979), 
Orientalismo. 

De fato, este movimento intelectual foi parte do conjunto de transfor-
mações produzidas no mundo depois da década de 1970 e que resultaram 
nas formas atuais de organização da política, da economia, da sociedade e 
da cultura, as quais, ao mesmo tempo em que globaliza – acelera os tempos 
e diminui os espaços – dá lugar a movimentos sociais de minorias, reforça 
o local, fragmenta e impõe formas, às vezes sutis e brutais, de dominação.

Conforme essas “novas” realidades, o conceito de patrimônio foi am-
pliando-se para ponderar as formas culturais vivas, denominadas também 
intangíveis ou imateriais, que tentavam dar lugar à diversidade cultural, 
tomar uma forma mais “democrática” e participativa. A maior parte da le-
gislação internacional, dos acordos e das recomendações da UNESCO, está 
concebida nessa lógica da preservação das culturas em suas especificidades 
e que os governos assumem como próprias. Nossa experiência e investi-
gações tendem a demonstrar que estas metas enunciadas nos programas 
oficiais, independentemente da intenção de alguns funcionários, terminam 
rapidamente desaparecendo sob a lógica da velha e refutada teoria do “der-
rame” do desenvolvimento, que geraria os investimentos.

Contudo, a legitimação da “política do reconhecimento” (Taylor 
1993) das diferenças carece de uma metodologia que prescreva um modo 
“correto” para garantir os direitos às diferenças culturais, étnicas, sociais, 
sexuais, de gênero, etc., sem tornar vulnerável outros e, por sua vez, tende 
a fragmentar a luta social em um conjunto de pequenas reivindicações de 
minorias. Mas, o que é mais complexo ainda é que este conjunto legitimado 
de discursos (incluindo alguns com força de lei) conserva uma distância 
mais que prudente quando colocado em prática.

Portanto, quanto mais periférico é o território onde se devem aplicar 
os direitos das minorias, mais difícil é a sua operacionalidade e os discursos 
legitimados aparecem inseridos dentro de um sistema de relações sociais e 
textuais, que travestem sua intenção original. Por exemplo, a operacionali-
dade do Convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no 
Processo de Regularização de Terras para os Aborígenes na Província de 
Jujuy, devia-se “ajustar” à lei de colonização provincial, cujo responsável é 



o Instituto de Colonizações que, por sua vez, é contrário à entrega de terras 
para uso comunitário1.

É nestes territórios periféricos que as políticas patrimonialistas emer-
gem com um novo “significante amo” (Zizek 2004): o desenvolvimento 
turístico. Aqui, a preservação e o reforço das produções simbólicas se afas-
tam tanto do significado clássico e eurocêntrico, como do mais inédito e 
participativo, para favorecer a visão sobre o território como se se tratara de 
uma mercadoria colocada a disposição dos consumidores.

Neste sentido, a valorização que produz a gestão patrimonial “real” 
no NOA passa a formar parte, em boa medida, de circuitos financeiros e 
econômicos extra-locais, que aumentam as desigualdades e introduzem 
novos fatores de conflito tanto na dimensão sócio-econômica, como na for-
mação das subjetividades. 

Entretanto, os conflitos entre os distintos agentes se expressam na dis-
puta pelos recursos entre as organizações civis e o Estado, que redundam em 

1. Em 12 de dezembro de 1997, a legislatura provincial aprovou a lei 5030, que ratificou a assi-
natura do convênio de regularização de terras entre a Secretaria de Desenvolvimento Social da 
Nação e a Província de Jujuy. Estabelece um regime misto que permite, tanto a entrega indivi-
dual de terras conforme a Lei de Colonizações, como na forma comunitária, aludindo ao Art. 75 
inciso 17 e as leis de criação do Instituto Nacional de Assuntos Indígenas (INAI) e da ratificação 
do Convênio 169 da OIT. Inclui-se o Ministério da Economia na Comissão Interministerial de 
Coordenação e Controle de Gestão, criada pelo Decreto Nº 3059, assim como o Instituto Jujenõ 
de Colonização, que formará parte da Unidade Executora Interdisciplinar. Esta lei produziu 
incerteza porque se considerava que podia trasladar o conflito ao interior das comunidades, nas 
quais se expressam mais nitidamente os interesses particulares dos grupos domésticos e fami-
liares. Suscitou a oposição das organizações indianistas: “Nos impuseram uma regulamentação 
que condiciona nossos direitos, que nos rouba de nossos territórios reservas de mineral que nem 
sequer foram solicitadas por ninguém, nos querem roubar zonas para o turismo, zonas para a 
indústria, nossos antigales [nota do tradutor: segundo a cosmologia das comunidades indíge-
nas locais, os antigales são os locais onde repousam os espíritos dos ancestrais. Para parte dos 
arqueólogos e arqueólogas, contudo, os antigales são sítios arqueológicos, com presença de en-
terramentos, áreas de plantio, diferentes unidades domésticas e espaços rituais. Dessa diferença 
conceitual e semântica, resulta uma série de conflitos entre as comunidades indígenas e as co-
munidades arqueológicas da Quebrada de Humahuaca. Pois muitas comunidades indígenas da 
região consideram as escavações arqueológicas como atos de profanação e desrespeito aos seus 
ancestrais. Para mais detalhes dessa questão ver, nesse volume, as discussões no capítulo 10], 
nosso patrimônio arqueológico, mentindo, como se nós nos opuséssemos ao desenvolvimento, 
quando na realidade isso não é assim e não tem nada a ver com a titulação de nossos territórios. 
Só nos querem reconhecer as terras que eles acreditam que “necessitamos” com um critério eco-
nomicista produtivo imposto, alheio, para beneficiar a terceiros” (Documento das organizações 
indígenas da província e das comunidades aborígenes kollas y guarani). A questão do controle 
do patrimônio se inscreve nesses mesmos termos e a demora na aprovação da lei só é uma forma 
de atrasar o conflito e permitir o avanço da privatização dos bens e espaços patrimonializáveis.



expressões diretas, como aberturas de estrada para solicitar a entrega efetiva 
de terras, a exigência das organizações de linhas de crédito brandas, o protes-
to para a participação efetiva na elaboração dos instrumentos jurídicos etc. 
Efetivamente, cada um dos setores produz sentidos nos processos de intera-
ção, e interpreta e significa o discurso e as atuações dos outros. Dois concei-
tos clássicos para definir as situações de interculturalidade são desigualdade 
e diferença: quem enfatiza a dimensão cultural apela ao conceito de diferença 
pondo em relevo fatores identitários que funcionam como traços diacríticos 
à maneira de Barth (1976), e resultam em posições típicas de grupos indige-
nistas que operam em nível etnopolítico nos protestos de direitos. É também 
um recurso dos grupos ocidentalistas (Mignolo 2000), que recriam posições 
coloniais para destacar sua hegemonia e poder político-econômico; vemo-los 
jogando na produção de estigmas e na demarcação de grupos discriminados. 
Fundam-se nas dicotomias clássicas do pensamento moderno: civilização – 
barbárie, atrasado – moderno, desenvolvimento – subdesenvolvimento, etc. 
Quando as organizações indigenistas2 apelam para a diferença produzem si-
nais culturais que apontam para a recuperação e reconhecimento como na-
ções ou povos com traços quantificáveis e um território que se inscreve como 
seu, ou chama a atenção sobre a legislação específica para grupos especiais.

Aqueles que refletem sobre as dimensões econômico-sociais, apelam 
ao conceito de desigualdade para destacar a posição estrutural dos agentes; 
aqui, as oposições tomam a forma de: proletários – capitalistas, trabalho – 
capital, subsunção indireta (Godelier 1987) – trabalho assalariado. Temos 
visto como as empresas e as instituições estatais tendem a representar os 
setores mais pobres com uma escala de pobreza diferenciada, segundo o ca-
pital simbólico com que contam produzindo oposições com a meta de frag-
mentar o campo (criollos x aborígenes; peões assalariados x trabalhadores 
temporários ou informais; desocupados x ocupados, argentinos x bolivia-
nos), e distinguir tipos e estilos de demandas, formas organizativas, estipu-
lando mecanismos de controle do risco e formas disciplinares padronizadas.

As consequências práticas se traduzem nas políticas de gestão de cada 
setor e recorrem ao caráter heterogêneo de cada um deles. Esse argumento, 
justamente, é o que dificulta, quando inibe os tratamentos dicotômicos e 

2. Distinguimos as organizações indianistas de políticas indigenistas, seguindo o pensamento 
de Barré (1998): as primeiras remetem às organizações de base étnica que mostram políticas 
identitárias pela efetivização de seus direitos. As segundas, representam as políticas externas, 
especialmente a gestão estatal sobre os povos indígenas.



mostrou-se pouco fecundo na análise dos processos contemporâneos, onde 
desigualdade e diferença são julgados simultânea e contraditoriamente e, 
nos distintos setores, há um processo dialético que se traduz na apropriação 
de sentidos, significados e práticas do outro.

Nesta questão se combinam dimensões estruturais, dimensões típicas 
do sistema, coletivos sociais que fogem das normas do sistema e lhe inter-
pelam a estabilidade, ações e atuações de indivíduos que têm efeitos não 
desejados ou previstos pelo sistema, emergência de novos capitais, como o 
patrimonial, que implica na valorização de bens e crenças nos setores que 
ocupam as posições mais pobres – no que se refere a capitais – dentro do sis-
tema e, por último, as intersecções de interesses entre posições divergentes.

a Província de jujuy e a geStão Patrimonial: o turiSmo como 
PerSPectiva

Jujuy é uma das províncias consideradas como menores dentro da or-
ganização administrativa do Estado argentino, onde vivem aproximadamen-
te 650 mil pessoas, com alguns indicadores alarmantes de condição de vida.

Mais da metade da população está abaixo da linha de pobreza e qua-
se dois terços é afetada por algum índice de privação material (Instituto 
Nacional de Estatística e Censo 2006). Se bem que a taxa de desocupação 
está cerca de 8% nas cifras oficiais, são encobertos 85 mil planos sociais e, 
aproximadamente, 50 mil empregados públicos. 

Esta situação resulta de:
1. O desenvolvimento do capitalismo na província foi produzido 

com base na instalação de grandes enclaves agroindustriais e minerado-
res, sustentáveis em um sistema de subsunção indireta que manteve como 
mão-de-obra cativa a população indígena camponesa através de métodos 
coercitivos.

2. A estrutura da propriedade da terra, que combina um alto grau de 
concentração em poucos proprietários nas áreas produtivas dos vales cáli-
dos com um sistema de posse centenária de terras públicas e proprietários 
absentistas, em sua maioria com títulos questionados pelos habitantes lo-
cais, nas zonas de baixa produtividade das terras altas.

3. Um sistema político baseado no estado patrimonialista em mãos de 
uma elite composta por um número reduzido de famílias, cujos membros 
ocupam cargos nos distintos poderes estatais e nos partidos políticos.



4. A progressiva preponderância do setor terciário da economia em 
detrimento dos setores produtivos, sobretudo desde o início dos anos 1990, 
com a privatização dos altos fornos Zapla (empresa estatal que dependia 
de fabricações militares e produzia aço), o fechamento da mina Pirquitas 
(empresa privada produtora de prata, chumbo e zinco), e a crise ou tecno-
logização dos engenhos açucareiros.

5. Uma população multiétnica e multicultural onde primam as práti-
cas discriminatórias, sob o manto de um discurso integrador que tem como 
emblema a jujeñidad e a defesa do autóctone e do tradicional.

Estas características de fortes desigualdades e a existência de me-
canismos de controle e manipulação não foram obstáculo para que se de-
senvolvessem importantes movimentos sociais e sindicais, liderados pela 
Frente de Grêmios Estatais e pela Central de Trabalhadores Argentinos, 
que adotaram as reivindicações das minorias étnicas e de gênero. Nos úl-
timos anos o fortalecimento da organização e mobilização dos povos indí-
genas em protesto para a devolução das terras, e nos grupos mais radicais 
a demanda de autonomia, rompeu com o domínio excludente dos setores 
hegemônicos. Devemos assinalar que as mudanças na Constituição Nacio-
nal (1994), reconhecendo a pré-existência dos povos originários e a adesão 
da Argentina ao Convênio 169 da OIT, facilitaram a superação de uma 
resistência invisível contra as manifestações públicas e organizadas dos 
indígenas. A presença de organizações não governamentais ambientalistas 
e de desenvolvimento contribuiu para o fortalecimento e surgimento de 
líderes locais, a partir dos quais se ampliou a comunicação entre as comuni-
dades. A melhoria do transporte facilitou os intercâmbios e a presença mais 
sustentada nos espaços de intersecção. 

Neste contexto, o governo provincial começa a planejar, no início dos 
anos 2000, uma estratégia de desenvolvimento turístico baseado na gestão 
patrimonial da Quebrada de Humahuaca.

O dispositivo montado pelo governo provincial implicou em diferen-
tes aspectos:

1. Centralização política e administrativa: o organismo oficial de ges-
tão patrimonial na província é a Secretaria de Turismo e Cultura e, dentro 
da mesma, existe uma Coordenação de Patrimônio. Como a denominação 
do setor indica, se trata da gestão cultural subordinada às políticas de in-
centivo ao turismo. Com efeito, a Coordenação de Patrimônio, além do 
pessoal dos museus e arquivos provinciais, só conta com um arqueólogo 



e um antropólogo, encarregados do controle dos sítios arqueológicos e da 
promoção da produção artesanal, respectivamente. Para qualquer situação 
fora da rotina, a Coordenação deve apelar para troca de função do pessoal 
de outros setores (especialmente da educação), e para a contratação direta 
ou para o estabelecimento de convênios.

O impulso inicial que teve a Secretaria, que permitiu a elaboração e a 
aprovação, por parte da UNESCO, da declaração da Quebrada de Humahua-
ca como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade, relacionou-se com 
o feito de que quem estava a cargo deste setor contava com o aval direto 
do governador, e lhe facilitaram os recursos necessários para implementá-lo 
(viagens, contratação de profissionais e técnicos, tecnologia para propagan-
da, subsídios do Conselho Federal de Inversões, etc.). Contudo, o processo 
ficou truncado já que, até o momento, não existe uma lei de patrimônio em 
vigência plena, por enquanto a lei provincial de cultura n. 4982/96 não está 
regulamentada. No final de 2004, por iniciativa da deputada Carolina Moi-
sés, se convocou uma comissão de especialistas, formada por representantes 
de organizações da sociedade civil, a Secretaria de Educação, a Universida-
de Nacional de Jujuy e órgãos de previdência nacionais e provinciais, para 
elaborar um projeto de Lei Marco de patrimônio. Esta comissão, na qual 
participamos, contou com a presença ocasional de alguns deputados, espe-
cialmente aqueles que em sua atividade privada estão relacionados ao turis-
mo (hotelaria e transporte). Finalmente, em meados de 2006, logo depois da 
realização de um conjunto de consultas abertas a outros setores não convo-
cados (por exemplo, os povos indígenas), a comissão apresentou o Projeto 
de Lei Marco. Porém, até agora o projeto não foi tratado. A proteção jurídica 
de bens, pessoas e comunidades originais ficou a espera, e o que se observa 
é um processo de valorização econômica dos territórios e dos bens culturais.

2. Valorização imobiliária: durante o processo da Declaração e, após 
a mesma, se criou na Quebrada de Humahuaca um grande negócio imobili-
ário que multiplicou várias centenas de vezes o valor da propriedade. Neste 
processo, os povoados que haviam mantido suas características “tradicio-
nais” ligadas à produção agrícola em pequena escala, como Purmamar-
ca, foram transformados em centros turísticos para setores de alto poder 
aquisitivo, fragilizando os argumentos que legitimavam a declaração da 
UNESCO, para impor a “colonialidad”3 do gosto, que combina “o autóc-

3. O termo colonialidad remete aos processos ideológicos e práticos que universalizam as 



tone e originário” com o esnobismo que se apropria dos espaços e subor-
dina a estética local. Este processo de apropriação resultou em diferentes 
procedimentos legais, que foram desde a expulsão de posseiros centenários 
(arrendatários, zeladores, etc.) de propriedades privadas, até a cessão de 
terras públicas para projetos de investimento turístico por parte da Direção 
Geral de Imóveis da Província (Belli e Slavutsky 2006). O resultado foi a 
instalação de mais de cinqüenta hotéis e hospedagens para setores médios 
e altos, e o aumento da oferta gastronômica local, a comida fusão junto a 
modelos de slow food.

3. Obras de infra-estrutura: a obra pública fundamental foi a repa-
vimentação da Estrada Nacional 9 e o desvio até a Estrada Nacional 40, 
que leva ao Paso de Jama, por onde se vai aos portos chilenos do Pacífico, 
ligados ao projeto do MERCOSUL. Adicionalmente, não houve planeja-
mento urbano, ainda que os centros históricos de Tilcara e Purmamarca 
se viram beneficiados pela instalação de gás encanado em rede domiciliar. 
Não houve nenhum investimento para garantir o fornecimento de água po-
tável nas áreas urbanas, com crescimento sustentável, nem legislação que 
antecipasse o manejo dos canais de irrigação, nem a previsão adequada da 
infra-estrutura hospitalar.

4, Participação cidadã: como a apresentação para a UNESCO tor-
nava necessário o acordo manifestado pela população local, foi criado 
um conjunto de instâncias do tipo “audiência pública”; os técnicos con-
tratados pela Secretaria de Turismo e Cultura foram criando uma agenda 
onde os distintos “atores” eventualmente afetados e interessados tiveram 
espaço para expressar seus pontos de vista. Esta agenda se converteu em 
uma espécie de jogo de esconde-esconde à medida que alguns atores fo-
ram convertidos em agentes que pediam e questionavam. Então, da esfera 
governamental foi elaborada a proposta da criação das comissões locais 
de sítio, que nunca conseguiram ter um reconhecimento “legal” e, depois 
de outorgada a denominação patrimonial da UNESCO, foram ignoradas e 
boicotadas por dentro, com o objetivo de deslegitimá-las. Esta paródia da 
participação incluiu reuniões de profissionais de diversas áreas para pro-
por distintos circuitos turísticos internacionais (o Caminho Inca, a Rota do 
Vinho), visitas de “supervisão” de funcionários da UNESCO, oficinas de 
diversos tipos e cursos de capacitação para garçons e camareiras para os 

formas ocidentais do saber, do gosto e do sentir como excludentes.



habitantes locais. A publicidade desses eventos sempre foi limitada, para 
evitar questionamentos. Não obstante, estas ocorreram, tanto que nos últi-
mos anos o projeto do Plano de Manejo para a Quebrada de Humahuaca se 
realizou através de uma comissão de “técnicos” contratados para tal objeti-
vo, sem a participação de outras instituições.

5. Propaganda: a designação da Quebrada de Humahuaca como Pa-
trimônio Natural e Cultural da Humanidade foi festejada profusamente nos 
meios oficiais, incluindo uma visita do então presidente Néstor Kirchner. E, 
desde a perspectiva midiática, converteu-se no projeto líder para o desenvol-
vimento econômico, social e cultural da Província, pregando que o bem estar 
da população e o crescimento econômico era possível, através da defesa do 
meio ambiente e dos valores identitários. O logotipo da Província passou a 
ser uma imagem que mostra umas montanhas esquematizadas com o lema 
VIVA JUJUY, apelando para um conhecido carnavalito�. Dessa maneira, 
com um procedimento claramente ideológico, a propaganda oficial apropriou 
um sentimento que colocava como centro os territórios (Puna e Quebrada) 
que o processo de desenvolvimento do capitalismo subordinou mais impie-
dosamente, convertendo-os em zonas cativas de mão-de-obra para os en-
genhos de açúcar (Forni 1976; Rutledge 1987); ao mesmo tempo, encobriu 
a crítica da realidade sócio-econômica da Província, a vulnerabilidade dos 
recursos ambientais na construção dos gasodutos, a problemática mineira e o 
reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas.

algumaS conSequênciaS

Apesar de nos últimos anos o turismo ter duplicado na Quebrada de 
Humahuaca (c. 150 mil pessoas), especialmente de origem européia, a con-
dição econômica da população local não melhorou além da média nacional, 
em termos de ofertas de emprego, salários e condições de vida (infraestru-
tura, serviços de saúde, educação e moradia).

Isto se relaciona a vários fatores:
1. Características do turismo: atualmente existe turismo durante todo 

o ano e, aproximadamente, a metade dos visitantes são contingentes que 
se baseiam na cidade de Salta (a 200 km de Tilcara e Purmamarca) e fa-
zem excursões para passar um dia, retornando à noite. Outro número im-
portante, fundamentalmente no verão, são os mochileiros que ficam em 
acampamentos e que consomem pouco. As praças hoteleiras têm ocupação 



completa durante períodos muito pequenos (a segunda quinzena de janeiro, 
carnavais e Semana Santa), durante o resto do ano têm uma hospedagem 
menor que um terço, fazendo com que a oferta de trabalho seja majoritaria-
mente para pessoal temporário. Acontece o mesmo no setor gastronômico. 
De outro lado, os encarregados e o cheff, em geral não são locais, mas têm 
sua residência principal em San Salvador de Jujuy. A concentração comer-
cial e industrial, tanto em alimentos como na venda de artesanatos e pro-
dutos regionais, teve um incremento considerável, mas também um efeito 
inflacionário que elevou os preços dos produtos regionais em nível nacio-
nal e internacional, restringindo o seu consumo entre a população local.

2 Características dos investimentos: fundamentalmente são capitais 
regionais, salteños e jujuyeños, sem maior experiência na indústria turísti-
ca, que vêem uma oportunidade de obter lucros importantes ao curto pra-
zo. Muitos se estabeleceram como empreendedores familiares, utilizando 
propriedades pré-existentes que foram recicladas. Houve aquisições signi-
ficativas de investidores europeus, especialmente. Este processo provocou 
uma forte reativação do setor da construção civil que, à medida que vai 
saturando a praça, tende a declinar. Parte da população local com algum 
capital conseguiu inserir-se no setor dos serviços, comprando táxis. 

3. Política de planificação estatal: logo após a gestão da Declaração 
da UNESCO, o Estado não teve nenhuma política ativa em relação à distri-
buição dos investimentos por meio do turismo para a população local, nem 
interesse em melhorar as oportunidades individuais com linhas de crédito 
especiais ou com a capacitação sistemática. Simplesmente, a política foi 
deixar atuar os setores com maior capacidade econômica e controlar pela 
via política qualquer tentativa de movimento de demanda. Tampouco, dis-
pôs recursos suficientes para melhorar a infra-estrutura, abastecimento de 
água potável, luz, tratamento de lixo e saúde. Mas o resultado das piores 
conseqüências para a população local reside na questão habitacional. Desde 
a década de 1990 os conglomerados e as cidades rurais tiveram importante 
crescimento demográfico, resultado da migração de retorno, da diminuição 
da emigração para os centros urbanos (desindustrialização) e circuitos de 
colheita (conversão de grande parte da produção agrícola em soja), e, final-
mente, a migração da população rural para os centros médios em busca de 
serviços (educação, saúde e planos sociais), de tal modo que a demanda de 
habitação aumentou consideravelmente, em especial para os grupos jovens. 
Este fator, adicionado ao aumento do valor imobiliário da terra, produziu 



em toda a Quebrada de Humahuaca um conjunto de movimentos sociais e 
ocupações de terras públicas localizadas em terrenos perigosos do ponto de 
vista ambiental e sem os serviços públicos essenciais. O caso mais signifi-
cativo é Sumay Pacha, entre Tilcara e Maimará, onde ocorreu a ocupação 
do leque aluvial de um rio de corredeira, por umas 500 famílias que, através 
de bloqueios de estradas, foram conseguindo obter os serviços públicos e 
financiamento para a construção de suas casas através de uma cooperativa, 
mas não os títulos de propriedade da terra, já que por ser uma zona de risco 
a Direção de Recursos Hídricos não dá autorização.

o aPoderamento emanciPatório como ProPoSta

Nesta síntese assinalamos que as formas atuais de expansão do mer-
cado turístico sobre os territórios indígenas e camponeses da Quebrada de 
Humahuaca e da Puna não geram, por si mesmas, a melhoria da qualidade 
de vida da população local. Contudo, o turismo pode ser um recurso ade-
quado para o desenvolvimento, sob condições sócio-culturais de apode-
ramento emancipatório que possibilitem capacidade de gestão, decisão e 
negociação dos atores locais. 

Denomina-se empoderamento emancipatorio as práticas que permi-
tem construir estratégias sociais/econômicas/produtivas, distribuindo equi-
tativamente as responsabilidades do poder e da decisão. Trata de trans-
formar estas redes e espaços, formando-os como redes que dão liberdade. 
Isto é, fatores que potencializam uma identidade sócio-cultural, fortalecem 
trocas comunicativas, ajudam a visualizar coletivamente a situação de ex-
clusão e capacitam na construção de um espaço social e de uma cultura 
democrática (Rebellato 2000). Todas estas são condições necessárias para 
o desenvolvimento socialmente sustentável.

O conceito clássico de apoderamento foi legitimado, fundamental-
mente, pelo Banco Mundial, destacando quatro aspectos considerados como 
condições políticas para o êxito dos programas de desenvolvimento dos po-
bres: o acesso à informação, a participação, a possibilidade de exigir presta-
ção de contas aos funcionários públicos, ongs e organismos internacionais, 
bem como a capacidade para desenvolver uma organização própria.

Todavia, a experiência internacional e nacional dos processos de de-
senvolvimento patrocinados pelas agências internacionais, fundações e o Es-
tado, indicam que estes aspectos terminam convertendo-se em formalidades, 



enquanto geram incertezas sobre os conteúdos da política por que optarão 
os grupos apoderados. Neste sentido, geralmente, esses organismos criam 
um apoderamento limitado a determinadas esferas da vida (meio ambiente 
e saúde reprodutiva, por exemplo), mas mantendo a exclusão a respeito de 
outras e, sobretudo, ocultando a complexidade da realidade como totalidade.

Ao se incorporar o fortalecimento dos agentes para gerenciar as rela-
ções de poder, a reavaliação do conhecimento local constituirá um capital 
fundamental para produzir mudanças em si mesmas e, neste caso, projetar 
programas turísticos socialmente sustentáveis que contribuem na melhoria 
da qualidade de vida, tanto em termos da construção de ferramentas de 
autodeterminação, como das condições materiais da existência e do acesso 
aos serviços. 

O modelo hegemônico dos programas de desenvolvimento social 
mantém um forte componente de mediações através de órgãos estatais ou 
de ongs, tanto no seu projeto, como na sua implementação. Também na 
metodologia de criação de legitimidade e, assim, reproduz a subordinação 
à medida que a participação se reduz no consentimento sobre projetos já 
elaborados. 

A história dos programas de desenvolvimento do NOA remonta ao 
Plano Andino, no começo dos anos 1960. Desde então, o Estado, os orga-
nismos internacionais e as ongs implementaram duas estratégias principais 
simultaneamente, ainda que de forma independente, o desenvolvimento 
ligado à teoria do crescimento econômico de caráter desenvolvimentista e 
vinculada à construção dos pólos de desenvolvimento e dos enclaves; e o 
desenvolvimento dirigido e limitado a determinados aspectos da realidade 
social e ambiental, cujo auge foi nos anos 1990. A estas se teriam que so-
mar as tentativas, sobretudo, das fundações empresariais (Responsabilida-
de Social Empresária) e alguns órgãos estatais como o CFI, dando impulso 
aos microemprendimentos e microcréditos, mas dirigidos para os meios 
urbanos e, especialmente, para as cidades impactadas pelas privatizações.

Os dois primeiros tipos incluem um forte impacto social e um alto 
grau de intervenção nos modos de reprodução social e de representação. 
Ambos formam parte de dispositivos de dominação política e os resulta-
dos os mostram como ferramentas ineficientes para combater a pobreza. 
Porém, ainda quando coexista com formas ativas e ocultas de resistência, 
o desenvolvimento constitui, também, uma meta para as organizações so-
ciais, que o transformam em instrumento de questionamento ao Estado e 



às empresas, e incorporam as opções dos programas em alternativas pro-
dutivas e reprodutivas. Nas nossas investigações comprovamos como o 
discurso do desenvolvimento sustentável em termos ambientais constitui 
um argumento para as organizações sociais territoriais na disputa pela ter-
ra com as grandes empresas agroindustriais e, mais recentemente, com as 
companhias mineradoras.

O caso do turismo se inclui, também, nesses termos: de modo abs-
trato se trata de uma política que combina o crescimento macroeconômico 
supostamente inquestionável, desde o ponto de vista do impacto ambiental 
(indústria sem chaminés), com possibilidades de extensão até os setores so-
ciais com menos recursos através da geração de empregos “genuínos” e os 
micro-empreendimentos. Por sua vez, as comunidades também poderiam 
integrar-se ao processo, ofertando algum tipo de produto, como o denomi-
nado turismo camponês e os artesanatos.

Nossos estudos sobre o processo de patrimonialização da Quebrada 
de Humahuaca e da Rota do Vinho nos Vales Calchaquies mostram como 
o componente mais importante tem a ver com a valorização econômica da 
propriedade. Pelo contrário, os micro-empreendimentos e os empregos que 
se geraram, comumente, não constituíam alternativas econômicas sustentá-
veis, pela sua precariedade; no caso dos primeiros, pela escassez de capital 
disponível e a impossibilidade de acesso ao crédito, e os segundos porque se 
trata de trabalhos transitórios, de baixa especialização e mal remunerados.

Tal como pressupomos em nossos trabalhos sobre a bacia do rio Ber-
mejo, o desenvolvimento sustentável nos termos do capital concentrado e 
de muitos funcionários estatais não é outra coisa se não a apropriação dos 
recursos sociais e ambientais para um determinado processo de acumula-
ção e, portanto, é um mecanismo incapaz de melhorar as condições de vida.

Todavia, a construção de organizações sociais e sua mobilização no 
marco de um discurso legitimador dos direitos, nos meios de comunicação 
e no campo das políticas estatais de reconhecimento e dos organismos in-
ternacionais, permitiu durante a última década impor a participação social, 
como condição para os programas de desenvolvimento. O que se discute na 
atualidade são as formas, mas não a sua necessidade.

Isso nos leva à segunda de nossas conclusões: toda a investigação 
social está compelida pelos agentes sociais locais a fixar um lugar de enun-
ciação e, é obrigada, moral e eticamente, a participar dos conflitos e, pelo 
menos, dar conta dos resultados obtidos. 



O conceito de apoderamento emancipatório que adotamos se afirma a 
partir de nossa participação no processo de declaração da Quebrada de Hu-
mahuaca como paisagem viva por parte da UNESCO, e na recuperação da 
memória do Malón da Paz como significante de identificação da resistência 
e da mobilização indígena na luta pelo território. 

Esta experiência nos sinaliza que os movimentos de demanda devem 
vir acompanhados pela construção de alternativas viáveis, econômica e po-
liticamente, que a sustentem e tomem consciência de que é possível, para 
os agentes sociais subordinados, chegar ao poder de decisão e criar espaços 
para o seu exercício, para si e para as gerações futuras. 

bibliograFia

BACHER, J. 2000. Evaluación del impacto de los proyectos de de-
sarrollo. Washington D.C.: Banco Mundial.

BARTH, F (ed.). 1976. Los grupos étnicos y sus fronteras: la organi-
zación social de las diferencias culturales. Mexico: FCE.

BELLI, E. SLAVUTSKY, Y R. 2003. Procesos de reconfiguración 
étnica y movimientos sociales en el NOA. Estudios Sociales del NOA, (6): 
6. IIT, 23-31. 

BELLI, E. SLAVUTSKY, Y R. 2006. Patrimonio en el NOA. Otras 
historias. IIT. UBA. Tilcara.

BISSIO, R. y FORNI, F. 1976. Economía de enclave y satelización 
del mercado de trabajo rural. El caso de los trabajadores con empleo preca-
rio en un ingenio azucarero del noroeste argentino. Desarrollo económico. 
Revista de ciencias sociales. IDES, (61): 16, 51-73.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. 2006 
Anuario estadístico de la República Argentina. Buenos Aires: Ministerio 
de Economía t Producción, Secretaría de Políticas Económicas.

GODELIER, M. 1987 Los procesos de transición. Madrid: RICS 114.
MIGNOLO, W. 2000. La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el 

hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad. In: La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: 
CLACSO.

REBELLATO, J. L. 2000. Antología Mínima. La Habana, Cuba: Edit. 
Caminos CMLK.



RIVERA, C. S. 1986. Oprimidos pero no vencidos. Luchas del cam-
pesinado aymara y qhechwa de Bolivia. Ginebra: UNEISD. Programa de 
participación. Naciones Unidas.

ROTMAN, M. B. 2000. Legitimación y preservación patrimonial: la 
problemática de las manifestaciones culturales no consagradas. In: Memo-
rias, identidades e imaginarios sociales. Buenos Aires: Primeras Jornadas 
de Patrimonio Intangible.

RUTLEDGE, I. 1987. Cambio agrario e integración. El desarrollo 
del capitalismo en Jujuy (1550-1960). Jujuy: ECIRA. CICSO.

SAID, E. 1979. Orientalism. New York: Vintage Books.
TAYLORr, Ch. 1993. El multiculturalismo y la política del recono-

cimiento. México: FCE. 
VIOLA, A. (ed.). 2000. Antropología del Desarrollo. Buenos Aires: 

Paidós.
ZIZEK, S. (ed.). 2004. Ideología. Un mapa de la cuestión. Argentina: 

Fondo de Cultura Económica.





9.
arqueologia de contrato e educação 
Patrimonial no braSil: algumaS 
ProvocaçõeS

lúcio menezeS Ferreira

Pedro luíS machado SancheS

As pesquisas arqueológicas, ao menos desde a década de 1970, são 
consideradas indiscerníveis das políticas de representação do patrimônio 
cultural. A arqueologia, assim, tem o potencial de fabricar sítios de me-
mória negativa, conjurando, das narrativas sobre o passado, a diferença 
cultural (Meskell 2002a); tem, também, a capacidade de contribuir para 
o processo de responsabilização pela dominação, por meio de explana-
ções multifacetadas envolvendo diversos fatores, dentre os quais gênero, 
religião, linhagem e representação (Meskell 2002b). De outro lado, as co-
munidades locais, por meio da Arqueologia, confrontam cada vez mais o 
passado, firmando suas identidades culturais em artefatos, edificações e 
paisagens (Tilley 2006).

Embora se tenha evocado a noção de “arqueologia privada” para 
descrever a ação de amadores ou arqueólogos não profissionais ativos até 
meados do século XX (Demoule 1999), parece-nos necessário seguir a 
argumentação de Thomas King, quem sustentava, já na década de 1980, 
que não existe “arqueologia privada” (King 1983). A arqueologia pública 
emergiu, exatamente, da consciência de que as pesquisas arqueológicas es-
tão sempre inseridas nas representações culturais e em meio aos interesses 
políticos dos diversos grupos sociais (Merriman 2004). Contudo, estes in-
teresses não são ditados apenas pelas políticas de identidade. A arqueolo-
gia, e o patrimônio cultural que ela institucionaliza, é sempre atravessada, 
também, pelas demandas econômicas (Graham et al 2000). 

No Brasil, as demandas econômicas são particularmente visíveis no 
caso da arqueologia de contrato. Nas últimas décadas, a arqueologia de 



contrato cresceu exponencialmente no Brasil, consonante com o desenvol-
vimento que o país experimentou desde 1985, com a abertura democrática, 
à qual se conjuga a intermitente escassez de recursos nas universidades, 
museus e demais centros de pesquisa em arqueologia. É assim que o campo 
de investigação arqueológica se viu ocupado, em boa medida, pela iniciati-
va privada brasileira, responsável atualmente pela esmagadora maioria dos 
projetos arqueológicos levados a cabo no país e por uma sensível mudança 
do perfil profissional do arqueólogo brasileiro (Bezerra 2008). 

O objetivo da arqueologia de contrato é avaliar os impactos que os 
projetos empresariais causarão nas áreas de interesse arqueológico. Depois 
de sumariamente levantada alguma documentação pré-existente acerca do 
local (a dita “documentação secundária”) e de rápida intervenção nos sítios 
ameaçados, geralmente liberam-se os terrenos para as obras. O contrato 
prevê ainda que as comunidades que vivem perto dos sítios arqueológicos 
destruídos sejam convocadas para participar das investigações e se lhes 
ensinem lições sobre o patrimônio cultural que as rodeia. Este trabalho, 
normalmente, é conceituado como educação patrimonial.

Nosso objetivo, nesse capítulo, é fazer algumas provocações sobre as 
relações que se estabelecem entre arqueologia de contrato e educação patri-
monial no Brasil. Contrastaremos tais relações com os aportes metodológi-
cos e teóricos da arqueologia comunitária. Mostraremos que a arqueologia 
comunitária pode oferecer alternativas positivas aos limites que, no Brasil, 
a educação patrimonial encontra diante das políticas de representação do 
patrimônio cultural. 

Para começar esta abordagem contrapontística, a primeira tarefa ne-
cessária é conceituar a arqueologia comunitária. 

conceito de arqueologia comunitária

No contexto atual, a arqueologia comunitária, como uma das práticas 
da arqueologia pública, significa envolver a população local nos processos 
de interpretação arqueológica e nas políticas de representação do patrimô-
nio cultural (Marshall 2002:211). Ela tem sido descrita como uma nova 
teoria sobre as relações entre o passado e o presente, a investigação arque-
ológica e o público (Simpson e William 2008); conceituam a arqueologia 
comunitária, ainda, como um modo de instaurar a arqueologia vista desde 
baixo (archaeology from below) (Faulkner 2000).



A arqueologia comunitária oferece metodologias propícias para re-
considerar o trabalho com o público. Obviamente, seus métodos não são 
unívocos; variam de acordo com as especificidades culturais das comuni-
dades e com os problemas de investigação pertinentes às áreas de pesquisa. 
Para exemplificar, usaremos os aportes aplicados pela equipe de Stephanie 
Moser em Quseir, Egito (Moser et alli 2002), e o trabalho de síntese de 
Gemma Tully (2007). 

Tully e Moser estabelecem, com efeito, algumas diretrizes gerais para 
a arqueologia comunitária. Primeiro, destacam a necessidade de que as co-
munidades sejam agentes ativos da investigação arqueológica. Assim, o tra-
balho em campo e laboratório, bem como as políticas de gestão do patrimô-
nio cultural, devem ser discutidos e decididos conjuntamente pela equipe de 
arqueólogos e a comunidade, em um diálogo e colaboração contínuos. Isto 
conduz ao emprego da comunidade em todas as etapas do projeto de investi-
gação, desde a prospecção até a escavação dos sítios. Depois, como um labor 
essencial da arqueologia comunitária, devem ser realizadas entrevistas pe-
riódicas e investigações etnográficas com a comunidade. Estas permitirão a 
compreensão dos sentimentos e das interpretações da comunidade diante dos 
processos de investigação arqueológica. Sugerirão, também, como as comu-
nidades experimentam e negociam suas identidades em relação aos artefatos 
revelados pelas escavações, das quais, ademais, elas participaram.

Outro importante método é a formação de um arquivo visual, com 
fotografias e vídeos. A organização de um arquivo visual das escavações e 
de outras fases do projeto permite que a comunidade tenha um registro dos 
eventos, de suas experiências e deliberações patrimoniais. A arqueologia co-
munitária, assim, transforma a comunidade em agente ativo na criação e ima-
ginação das formas de apresentação pública da cultura material. Incluindo a 
questão de como armazenar os achados e para quem efetivamente conservá-
los, as comunidades deliberam com os arqueólogos, decidindo conjuntamen-
te se servirão para o desfrute imediato do presente ou das gerações futuras.

  
arqueologia de contrato e educação Patrimonial  

Não há propriamente, no Brasil, trabalhos de arqueologia comunitá-
ria, ao menos no sentido que descrevemos acima. Entretanto, o Brasil não 
é uma exceção no continente sul-americano. Como já apontou Cristóbal 
Gnecco (1995), não há, na América do Sul, um diálogo mais estreito entre 



os arqueólogos e o público. Contudo, surgem, também, evidências de que 
as coisas estão mudando progressivamente no Brasil, Argentina e Bolívia, 
países onde há arqueólogos que defendem os direitos indígenas, incluindo 
o de participar das decisões de manejo de seus sítios e do seu patrimônio 
material (Noelli 2000; Politis 1996; Kojan e Angelo 2005). 

Por outra parte, a publicação da revista Public Archaeology, desde 
2000, mostra uma crescente participação de latino-americanos nas refle-
xões sobre a tarefa pública da arqueologia. Um exemplo é o volume quatro 
da Public Archaeology, organizado por Bill Silar e Cressida Ffiorde (2005), 
onde vários arqueólogos latino-americanos tratam sobre conservação, 
identidade e propriedade cultural em arqueologia indígena. Outro exemplo 
brotou no Brasil, onde Pedro Paulo Funari, na Universidade Estadual de 
Campinas, edita a revista Arqueologia Pública, contando com a colabo-
ração de diversos arqueólogos sul-americanos. A arqueologia pública, no 
Brasil, já possui suficientes estudos de caso para refletirmos sobre a varie-
dade de públicos leigos e suas respectivas representações sobre o trabalho 
arqueológico (Funari et al 2008), bem como sobre aspirações das comuni-
dades indígenas diante dos estudos arqueológicos (Silva 2009).

Tais mudanças não têm colaborado para arraigar a arqueologia co-
munitária no Brasil. Os trabalhos que mais se aproximam da disciplina se 
colocam no marco da relação entre arqueologia de contrato e educação pa-
trimonial. Em geral, a arqueologia de contrato é apresentada como um dos 
resultados positivos do término da ditadura no Brasil (Funari 2001). Desde 
a saída dos militares do poder, em 1985, foram introduzidas legislações, 
desde o nível municipal até o federal, de proteção de bens arqueológicos e 
de normatização de trabalhos arqueológicos de resgate (Caldarelli e Santos 
2000). Há, portanto, a possibilidade efetiva de preservar o patrimônio para 
as gerações presentes e futuras. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (IPHAN), órgão que regulamenta e fiscaliza a proteção dos bens 
patrimoniais no Brasil, condiciona a autorização para os trabalhos de arque-
ologia de contrato às ações educativas. Determinou-o pela Portaria 230, de 
17 de dezembro de 2002, que obriga a realização de programas de educação 
patrimonial nas regiões que serão afetadas por obras de engenharia. 

Os arqueólogos que trabalham sob contrato, portanto, se envolvem 
inevitavelmente nas metodologias da educação patrimonial. Mas como 
procedem os arqueólogos que devem, por regulamentação, desenvolver 
ações educativas? A educação patrimonial se parece, a primeira vista, com 



a arqueologia comunitária. A comunidade é convocada a participar de al-
gumas das etapas da investigação arqueológica. Ensinam-se crianças, ado-
lescentes e adultos a escavar e a manejar a cultura material em laborató-
rio. São produzidos vídeos, jogos educativos, manuais, gibis e exposições 
itinerantes para conscientizar a comunidade sobre a tarefa da arqueologia 
e sobre o patrimônio que as cerca. Os artesões da comunidade são esti-
mulados, ademais, a produzir camisetas, miniaturas, pequenos souvenirs 
e novas vasilhas, imprimindo-lhes a imagem da cerâmica pré-histórica ou 
histórica achada nas investigações, motivos da arte rupestre local, silhuetas 
de artefatos líticos e de outros testemunhos arqueológicos. 

Os discursos sobre os resultados destes projetos são quase sempre 
apologéticos. Ressaltam que as comunidades aprendem a valorizar a me-
mória cultural dos antepassados e que passam a se orgulhar do seu legado 
patrimonial. Destacam que os professores, crianças e adolescentes locais 
multiplicam seus conhecimentos e que as identidades regionais são revalo-
rizadas. Sublinham, principalmente, que se promove, graças à revitalização 
do artesanato configurado agora com motivos pré-históricos e históricos, o 
desenvolvimento auto-sustentado, incrementando-se, desta forma, o turismo. 

Não existe dúvida de que algumas vezes, no Brasil, a articulação en-
tre arqueologia de contrato e educação patrimonial resultou benéfica. Um 
exemplo foi o projeto de resgate no sítio Vale dos Sonhos, situado no mu-
nicípio de Goiânia, capital do Estado de Goiás. O sítio foi descoberto em 
um bairro popular onde se aguardavam obras públicas: escolas, áreas de 
recreação e saneamento. Em 2001, durante a escavação de um poço ar-
tesiano, surgiu uma urna pré-histórica. O IPHAN embargou as obras e a 
população protestou, colocando-se contra o trabalho arqueológico. Neste 
contexto de conflito, a prefeitura de Goiânia contratou arqueólogos que 
realizaram escavações e fizeram campanhas de educação patrimonial. Os 
esforços dos arqueólogos reverteram o quadro de revolta popular: a comu-
nidade percebeu a importância de preservar o patrimônio cultural de seu 
bairro (Viana et al 2004).

Esses resultados da associação entre arqueologia de contrato e edu-
cação patrimonial não são insignificantes. A maioria das comunidades 
brasileiras é marcada pela pobreza e a opressão. Assim, se a arqueologia, 
conjugada com a educação patrimonial, é capaz de fomentar, por exem-
plo, o desenvolvimento auto-sustentado e o turismo, isso pode colaborar 
para a melhoria das condições materiais de tais comunidades. Nos países 



sul-americanos com vestígios pré-colombianos importantes, como o Peru 
(Lumbreras 1981), a Colômbia (Gnecco 1999) e a Venezuela (Vargas e 
Sanoja 1994), o turismo aproveita-se do patrimônio indígena e paleoindí-
gena. O mesmo poderia ocorrer no Brasil, em sítios monumentais como os 
Sambaquis, ou de reafirmado valor estético, como os paredões com pintura 
rupestre; e, ainda, acerca de vestígios menos destacados, desde que sujeitos 
a uma musealização de sítio ou de acervo consequente. 

Contudo, não se pode dizer que a arqueologia de contrato ligada à 
educação patrimonial seja propriamente arqueologia comunitária. Isso 
principalmente porque a arqueologia de contrato no Brasil reproduz um 
procedimento que é mundialmente comum neste gênero de trabalho: não 
atenta para o lugar social dos arqueólogos (Hodder e Berggren 2003). Uma 
olhada nos gibis produzidos como parte dos trabalhos de educação patri-
monial já o comprova. O arqueólogo é quase sempre o herói da trama. É 
o que difunde a consciência patrimonial para a comunidade, representada 
sempre como ignorante dos artefatos e da paisagem arqueológica do seu 
entorno. O arqueólogo é o estrangeiro, o cientista que chega desde fora e 
orienta a comunidade sobre o que fazer com o seu passado, como mudar 
seus modos de produção artesanal, gerir seu patrimônio cultural e explorá-
lo turisticamente. 

Não é incomum que este forasteiro dotado de um “saber elevado” 
se preste a corrigir tradições locais, combatendo como pode a caça ou a 
derrubada de certas árvores para uso na arquitetura vernacular. Práticas que 
embora se mostrem tradicionais e, muitas vezes, identitárias, são, então, 
reconhecidas como predatórias, nocivas à preservação do patrimônio am-
biental e, por extensão, dos sítios arqueológicos. 

A figura do arqueólogo como estrangeiro, como o iluminador da cons-
ciência sobre o passado e gestor do presente, transforma as comunidades 
em auxiliares das investigações e, pior ainda, no-las alija das políticas de 
representação do patrimônio. Porém, as comunidades sempre se inspiram 
no passado para instituir significados culturais no presente; cotidianamente 
incorporam objetos e lugares vinculados a suas memórias sociais e às nar-
rativas que as criam e sustentam (Bradley e William 1998). E, para falar 
como Marshall Sahlins (1997), nos dias atuais, onde as forças centrífugas 
da “globalização” ameaçam tragar as heterogêneas alteridades em uma cé-
lula homogênea, as comunidades, não obstante as diversas experiências da 
diáspora, continuam se apegando às suas memórias sociais.



A arqueologia comunitária, por sua parte, não transforma a comu-
nidade em coadjuvante das investigações e tampouco das políticas de re-
presentação e gestão do patrimônio. A arqueologia comunitária não pode 
ser comparada, por exemplo, ao teatro tradicional, com “quarta parede” e 
antagonismos bem delineados; melhor se assemelharia ao Teatro-Fórum de 
Augusto Boal (Boal 2005), com dramaturgia simultânea que elimina as di-
cotomias entre protagonista e antagonista, rompendo as barreiras seculares 
entre palco e platéia. Há, nos projetos de arqueologia comunitária, arenas, 
sítios de disputa e negociação de identidades (Hamilakis e Anagnostopou-
los 2009). As representações e desejos das comunidades sobre o seu próprio 
patrimônio são considerados no cerne das interpretações arqueológicas. 

Além disso, não podemos esquecer de ponderar que a arqueologia de 
contrato feita no Brasil atua não apenas para o “resgate” do patrimônio da 
nação, mas, também, para liberar a implantação de companhias de minera-
ção, hidrelétricas, áreas de reflorestamento, indústrias de papel, complexos 
portuários, estradas, gasodutos, condomínios, entre outras obras de grande 
impacto ambiental e social. Os discursos apologéticos sobre os resultados 
da educação patrimonial nunca mencionam isto, e, tampouco, aludem os 
interesses pecuniários dos arqueólogos. Mas qual é o sentido de um tra-
balho de educação patrimonial que assina laudos para obras que alterarão 
de forma drástica a paisagem onde vivem as comunidades, ou seja, justa-
mente os lugares em que elas fixam suas memórias sociais? O fato é que as 
comunidades nunca são consultadas sobre se querem ou não as obras que 
mudarão os marcos das suas memórias sociais; pouca influência elas terão 
na gestão futura destes empreendimentos, e mínima ou nenhuma partici-
pação nos ganhos diretos deles advindos. Resta-lhes o ônus da destruição 
embalado pela moral iluminista das ações educativas.

O próprio modelo de salvamento arqueológico implantado no Brasil 
parece privilegiar a mercantilização das ações patrimoniais (arqueológicas 
e educativas) e, consequentemente, o interesse de quem contrata; uma vez 
que o contrato arqueológico no Brasil é determinado pela livre concorrên-
cia, onde o que mais importa é o menor custo e o menor prazo, reduzindo as 
particularidades dos sítios e as necessidades das comunidades impactadas 
aos estreitos limites da boa vontade de empreiteiros e arqueólogos. 

Este modelo, de fato, não tem muitos paralelos. Nos países escandi-
navos, na Grécia e na maior parte dos Länder alemães prevalece o controle 
público sobre os trabalhos de arqueologia emergencial (Demoule 2002); 



e se, na França, o financiamento das pesquisas de arqueologia preventiva 
repousava num “vazio legislativo paralisante” (Constantin 1997), em 2002 
foi criado um instituto encarregado dos salvamentos arqueológicos (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives - INRAP), mantendo 
equipe e vínculo com instituições públicas que realizam com autonomia 
decisória e orçamentária todos os salvamentos (Demoule 2002). 

A ingerência do setor privado nos salvamentos arqueológicos (isso 
que veio a ser o modelo brasileiro) acabou condicionando as intervenções 
à realização do “mínimo necessário” e, em alguns casos já documentados, 
à “venda de laudos”, à autorização para destruir indiscriminadamente.

concluSão: textoS alternativoS

O passado e a gestão moderna do patrimônio não devem servir como 
pretexto para “projetos de desenvolvimento” que nem sempre são deseja-
dos pelas comunidades. Ainda que as comunidades sejam despertadas para 
um passado arqueológico que desconheciam, sempre será possível reco-
nhecer que, de um modo ou de outro, elas têm suas próprias representações 
sobre o passado. Ao arqueólogo cabe considerá-las, desde o início de suas 
investigações até a composição da narrativa arqueológica em textos e ex-
posições museológicas. Mas, no Brasil, não há como negar que o arqueólo-
go que se dispõe a trabalhar sob contrato está acossado por prazos rígidos. 
Em geral, existe pouco tempo para “resgatar”, quanto mais para fazer algo 
mais duradouro em educação patrimonial, cujos trabalhos, quase sempre, 
terminam imediatamente ao cumprimento dos prazos do contrato.

Por sua vez, a arqueologia comunitária não é um afã quimérico ou 
a materialização do sonho de Pangloss. Como argumenta Paul Mullins 
(2004), muitas vezes, ainda que se trabalhe com e para o público, grupos 
específicos rechaçam as interpretações arqueológicas. Contudo, os traba-
lhos em arqueologia comunitária partem da premissa de que o patrimônio 
cultural não tem valor intrínseco, mas é definido por políticas de represen-
tação, cujas narrativas podem fragmentar as memórias sociais e identidades 
culturais das comunidades (Weiss 2007). A arqueologia comunitária permi-
te que as comunidades decidam as formas de exibição pública do patrimô-
nio cultural, facultando-lhes a oportunidade de experimentar e discutir a 
especificidade histórica e antropológica de suas identidades culturais. 

Isto é crucial para as comunidades, pois o patrimônio cultural, nas pa-
lavras de Ferdinand Jong e Michael Rowlands, está associado às políticas 



de reconhecimento. O patrimônio cultural é sempre depositário dos signos 
que possibilitam o reconhecimento de uma comunidade, oferecendo-lhes 
elementos para as articulações entre passado e presente. E é através de este 
reconhecimento, no qual emergirão as memórias perdidas, de sofrimento e 
injustiças, que os instrumentos para as negociações ou os embates com os 
poderes surgirão (Jong e Rowlands 2008: 132).

Além disso, o trabalho arqueológico ao lado das comunidades é pri-
mordial, como recentemente expressou Paul Shackel, para a reafirmação 
de identidades locais, especialmente diante do atual contexto de mudanças 
ocasionadas pela economia global (Shackel 2004: 10). É desta maneira que 
a pessoa comum poderá se reconhecer no discurso arqueológico, usando, 
assim, o passado para criar textos alternativos para o presente (Hall 1994; 
Given 2004). 

Deste modo, o arqueólogo possivelmente se sensibilizará para as cau-
sas sociais, reconhecerá, documentará e legitimará as diferentes comunida-
des, passando a dirigir suas ações para a “valorização da diversidade étnica 
e regional” (como prevê inclusive a Emenda Constitucional brasileira no. 
48 de 10 de agosto de 2005); perceberá, talvez, como o fez Hannah Arendt 
(1989), que “não o Homem, mas os homens habitam este planeta” e “a 
pluralidade é a lei da Terra”. 
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10.
multivocalidade noS ProceSSoS de 
aProPriação e SigniFicação do Pucará de 
tilcara (jujuy, argentina)

maría clara rivolta, 
mónica montenegro 

e criStina del valle argañaraz

Na Argentina, como em diversas regiões da América Latina, os estu-
dos que apontam a descentralização do discurso hegemônico da Arqueolo-
gia e da sua prática tiveram uma intensidade crescente nas últimas décadas 
do século XX. Indubitavelmente, essas novas propostas que surgiram asso-
ciadas aos fenômenos de globalização vieram aparelhadas, conforme Hod-
der, com processos duais vinculados à homogeneização e a fragmentação 
(Kim 2008:119). O primeiro deles constituiu-se como uma dinâmica gera-
lizante ao redor da globalização; os fenômenos de fragmentação, por sua 
vez, permitiram o surgimento e a visibilidade dos interesses dos grupos mi-
noritários. Precisamente, as abordagens vinculadas à multivocalidade, que 
entendemos em termos amplos como “a ideia de que existem sempre múl-
tiplas interpretações do passado” (Kojan 2008:75), permitem que setores 
antes marginalizados possam efetuar interpretações do passado utilizando 
seus próprios termos e aproximações para construir significados diferentes 
dos modelos dominantes. Neste sentido, Hodder (1999) sustenta que a Ar-
queologia não esteve ausente destes grandes processos, dado que a herança 
cultural pode articular e promover a consolidação de identidades nas mãos 
de comunidades que historicamente foram segregadas e marginalizadas. 

No caso do Noroeste argentino, a exemplo de outros espaços da Amé-
rica Latina, processos recentes vinculados às demandas territoriais e reivin-
dicações identitárias dos povos indígenas, e certas políticas culturais pro-
movidas nos espaços governamentais, foram reconfigurando significados e 
apropriações sobre sítios e bens arqueológicos. Sem dúvida, a relação entre 
processos locais de construção de identidades e patrimônio foi potencializa-



da por ativações patrimoniais dirigidas a partir do Estado. No caso particular 
do patrimônio arqueológico, tal como expressamos em trabalhos anteriores, 
este cobrou importante valor como parte da dinâmica de reprodução social 
que contribui para a reconfiguração de elementos identitários e permite legi-
timar direitos de propriedade sobre os territórios. Como consequência, este 
conceito começa a ser reapropriado por setores distintos da comunidade a 
partir de perspectivas e interesses muito diversos (Montenegro 2010 b).

Este capítulo é uma aproximação preliminar às práticas discursivas 
de uma comunidade local relacionadas às dinâmicas de construção do pa-
trimônio arqueológico na Quebrada de Humahuaca. A intenção é obser-
var fenômenos multivocais relacionados com significados e apropriações 
outorgados a um sítio arqueológico emblemático da Província de Jujuy, 
o Pucará de Tilcara. Indiscutivelmente, trata-se de um dos espaços com 
mais intervenções pela prática arqueológica, com uma copiosa bagagem 
histórica que deu lugar a uma profusa produção de discursos acadêmicos 
sobre o passado. Paralelamente, dos espaços de poder político regional, o 
sítio foi pensado como materialidade significativa para a construção da his-
tória local oficial1. Isso contribuiu para tornar invisíveis “outras” represen-
tações socioculturais, que subjacem no cotidiano e cuja narrativa permane-
ceu como herança cultural na memória dos antigos. Precisamente, a partir 
desse texto, queremos resgatar os significados que os atuais moradores de 
Tilcara dão ao sítio, atendendo aos múltiplos mecanismos de apropriação 
que tiveram lugar nas últimas décadas na região.

tilcara e o Patrimônio da humanidade 

O sítio arqueológico que é objeto da nossa reflexão fica situado em 
Tilcara2, no centro da Quebrada de Humahuaca, Província de Jujuy. O po-
voado de Tilcara é encravado em uma topografía particular e dinâmica; 
suas ruas de inclinações pronunciadas oferecem diferentes perspectivas 
visuais para admirar a paisagem quebradenha. A atual planta urbana da lo-

1. Estas circunstâncias foram centradas tanto no plano da investigação, como na ativação 
patrimonial que teve lugar há várias décadas, iniciada pelas mãos dos primeiros arqueólogos 
que investigaram o sítio.
2. O Departamento de Tilcara tem uma superficie de 8.463 Km2. O total da população soma 
10.403 pessoas, com uma densidade de 5,6 habitantes por Km2 (Censo 2001. Dirección Pro-
vincial de Estadísticas y Censo de Jujuy).



calidade desenvolveu-se em terras baixas e protegidas, situadas aos pés das 
faldas do Cerro Negro, de onde cresceu gradualmente em forma de leque 
aberto (Secca 1989). 

Desde 2003, Tilcara, como parte da Quebrada de Humahuaca, integra 
um grupo de sítios e bens considerados, pela UNESCO, como “Patrimônio 
da Humanidade”. No curso das últimas décadas, foram ocorrendo na Provín-
cia de Jujuy uma série de ativações patrimoniais orientadas para estimular o 
“desenvolvimento sustentável da região”, sob o marco do multiculturalismo 
de Estado; algumas delas geraram ações políticas que redundaram na decla-
ração que realizou a UNESCO. A partir dali, este espaço cultural e natural 
foi sendo convertido em cenário privilegiado para pôr em marcha projetos de 
desenvolvimento econômico, ligados ao turismo, onde o patrimônio tem um 
lugar relevante. O patrimônio passou a converter-se em campo de tensão, que 
desperta desavenças e rupturas relacionadas a conceitos, significados e apro-
priações do mesmo no interior das comunidades locais. Neste contexto plural 
se produzem situações de tensão, redefinindo-se filiações culturais e perten-
cimentos de grupo em uma complexa trama de relações econômico-políticas; 
reestruturam-se, também, papéis, profissiões e saberes, determinando-se as 
apropriações do patrimônio local em um tipo de mecânica dialética de per-
tencimento/exclusão (Montenegro 2010a). Nesse cenário, o Pucará de Til-
cara se incorpora oficialmente como patrimônio arqueológico da Província. 
No documento apresentado pelo Governo de Jujuy à UNESCO para nomear 
a Quebrada de Humahuaca3, é indicado que ele é o sítio arqueológico que 
apresenta a maior área de todo o vale; e o único assentamento arqueológico 
habilitado para visitas turísticas e didáticas na Quebrada de Humahuaca.

Além disso, a apropriação de sítios e bens arqueológicos em Jujuy cons-
titui um fenômeno social dinâmico, com diferentes arestas, onde se podem 
escutar diferentes vozes. Historicamente, este processo ocorreu em contextos 
diferentes: um “manifesto Estatal”, ligado à produção acadêmica que impul-
sionou o conhecimento dos materiais das culturas do passado; e outro “local-
latente”, que manteve uma apropriação simbólica relacionada com o culto aos 
antepassados. Na atualidade, somam-se outras possibilidades de apropriação 
em um novo contexto ligado à implementação de um multiculturalismo de 

3. “Quebrada de Humahuaca. Um itinerário cultural de 10.000 años”. Proposta para a inscri-
ção na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Governo da Província de Jujuy, República 
Argentina, 2002.



Estado, que promove a gestão e administração de bens e sítios arqueológicos 
com fins turísticos; e outra mais local, associada ao contexto de emergência 
étnica, vinculada aos mecanismos de memória e/ou filiação, que contribuem 
para reforçar os vínculos com os antigos, decisivos nos novos processos de 
configuração de identidades e territórios (Montenegro 2010a).

Figura 1: O Povoado de Tilcara, visto a partir da Quebrada de Sarahuaico.

o Povoado arqueológico

O Pucará de Tilcara, provavelmente, representa o sítio onde foi con-
centrada a maior quantidade de trabalhos de inves tigação arqueológica 
quase ininterruptos desde o início do século XX. Este assentamento reflete 
um desenvolvimento cons trutivo e uma complexidade intrínseca típica dos 
grandes conglomerados na Quebrada de Humahuaca (Madrazo e Ottonello 
1966), ocupando uma extensão de aproximadamente 8 hectares. Trata-se 
de um povoado pré-hispânico habitado entre os anos 900 e 1400 depois de 
Cristo. O mesmo consta de um setor edificado, onde se localizam nume-
rosos recintos habitacionais, em um padrão comprimido, particularmente 
no setor nivelado superior do mesmo. Dispõem-se, ainda, de uma rede de 
caminhos que conecta diversos setores do sítio, entre os quais se identifica 



um espaço amplo como uma praça, a Oeste; um setor específico de inuma-
ção, designado como “necrópolis”; um recinto singular em sua tipologia, 
denominado “a igreja”, que se compõe de dois altares e um setor aberto e 
amplo, somado a moradias associadas. 

Figura 2: Vista geral do Pucará de Tilcara

Entre as investigações desenvolvidas no sítio, as primeiras corres-
pondem as de Ambrosetti e Debenedetti, que levantaram no sítio um total 
de 212 assentamentos, conforme a publicação deste último, de 1930. Isso 
significou uma intervenção exaustiva no sítio, circunstância que se reflete 
na quantidade de peças recuperadas, principalmente dos contextos de tum-
bas, tanto no interior das moradias como na necrópolis localizada a Sudeste 
do sítio. Na publicação (Debenedetti 1930) são detalhadas as escavações 
realizadas nos recintos, no cemitério, assim como no edifício designado 
como “a igreja”. Contudo, a informação referida à descrição dos restos 
materiais é escassa, fato que limita a possibilidade de se efetuarem associa-
ções e inferências, restringindo-se a algumas descrições mínimas de peças. 
Para Debenedetti (1912), o Pucará de Tilcara representou um expoente da 
Cultura Calchaquí, diferente da Ilha de Tilcara, cujas vinculações estabele-
ceu melhor com Tiahuanaco.



No final dos anos 1950, Krapovickas (1958-59) escavou o setor de-
signado como Oficina de Lapidação, correspondente a um conjunto de re-
cintos situados para Leste do monumento. Este trabalho constitui a primei-
ra referência em relação à áreas de especialização funcional dentro do sítio, 
critério estabelecido com a obtenção de estátuas em miniatura feitas com 
alabastro, mármore e âmbar. A partir desta evidência, definiu-se com maior 
ênfase a presença incaica no Pucará, dada a conhecer previamente atra-
vés de peças de origem cuzquenha, tal como as ilustradas por Debenedetti 
(1930:102; lâmina XIX). Por outra parte, Madrazo (1969) efetuou diversas 
investigações na localidade de Tilcara, como também no Pucará de Tilcara. 
Neste último, desenvolveu uma investigação vinculada ao enfoque teórico 
associado ao estudo de padrões de implantação. Constitui uma referência 
importante, dado que marca a presença de setores temporalmente diferen-
tes no assentamento. Este investigador ampliou as inferências baseadas 
no aspecto arquitetônico a partir da coleta de superfície realizada no setor 
próximo ao depósito de lixo. Foi assim que Madrazo (1969) propôs um 
povoamento inicial do Púcara sobre os setores Leste e do Sul. 

A construção da primeira sequência tentativa relativa à ocupação do 
Pucará de Tilcara foi baseada na análise de uma coluna radiocarbônica so-
bre mostras obtidas de uma área de descarte secundário, a qual foi escavada 
por Casanova e colegas (1976). Posteriormente, foi realizada uma nova 
investigação no setor de descarte secundário, onde Tarragó e Albeck (1997) 
expuseram os resultados do levantamento do setor utilizando técnicas para 
recuperar a sequência de formação da estrutura, efetuando novas datações 
em amostras do perfil estratigráfico, em associação com dados contextuais. 
Se bem que outras investigações aportaram dados valiosos para a compren-
são de aspectos variados concernentes à dinâmica e desenvolvimento deste 
sítio, os trabalhos de investigação em contextos domésticos no Pucará de 
Tilcara deram como resultado uma série de dados inéditos provenientes de 
um setor baixo, próximo aos currais. Tarragó (1992) publicou a primeira 
data radiocarbônica de um fogão pertencente ao piso de uma das unidades 
de moradia, pois antes as únicas datações do Pucará de Tilcara proce diam 
do lixo escavado por Casanova (Casanova et al 1976).

Desde o final dos anos 1980, numerosos sítios da região, inclusive o 
Pucará de Tilcara, (Rivolta 2003; Otero 2006, 2007; Zaburlín 2006), coti-
nuaram a ser estudados. Ampliaram-se sensivelmente, também, as amostras 
obtidas a partir de técnicas complexas, muito mais precisas, que facilitaram 



o controle dos dados contextuais. Nessa mesma direção foram incrementa-
das notavelmente as análises efetuadas sobre os materiais cerâmicos, restos 
botânicos, análise de sedimentos, metalurgia, etc. Ato contínuo, a quanti-
dade de datações efetuadas aportou novas evidências que levaram à refor-
mulação das interpretações clássicas, facilitadas pela introdução da técnica 
radiocarbônica. Isso permitiu contrastar os resultados das interpretações 
dos primeiros trabalhos de investigação nos sítios clássicos. 

o Povoado na hiStória doS inveStigadoreS

Considerando a trajetória das investigações desenvolvidas, o Pucará 
de Tilcara apresenta uma história da arqueologia e de seus profissionais que, 
durante épocas distintas, interpretaram os achados a partir de perspectivas 
teóricas variadas e em contextos particulares. Cabe destacar, por um lado, 
que se apresentaram avanços na investigação e, de outro, que não é possível 
ignorar, indubitavelmente, a relação que se deu entre os arqueólogos e a co-
munidade local, circunstância que esteve cercada de vários matizes.

Sem dúvida, as primeiras escavações de Ambrosetti e Debenedetti dei-
xaram lacunas tanto no aspecto metodológico, como no grau de conservação 
do sítio. Tendo em conta a centralidade que haviam adquirido, na Argenti-
na, os diferentes museus criados (Podgorny 2004) em relação ao projeto de 
conformação do Estado (Haber 1995), a importância de recuperar uma parte 
da história focada nos objetos mais relevantes definiu a forma de encarar as 
escavações no sítio. Neste sentido, um dos aspectos mais notórios constitui 
o acúmulo de peças recuperadas principalmente dos contextos de tumbas, 
tanto no interior das moradias como na necrópolis localizada a Sudeste do 
sítio. Assim como foi necessário encarar um árduo trabalho que em muitos 
casos provocou a descontextualização dos achados, desde a perspectiva teó-
rica, este movimento da arqueologia tinha por referência os enfoques de corte 
evolucionista (Rivolta 2003), que procuravam a conexão dessas culturas com 
as peruanas, circunstância que se depreende dos esquemas de cronologia que 
se conduziam na época para o Noroeste argentino. Para Debenedetti (1912), 
particularmente, o Pucará de Tilcara representou um expoente da Cultura Cal-
chaquí, considerando as investigações que já estavam em marcha na região. 

No que se refere à interação com a comunidade local, evidentemente 
integrantes da mesma levaram à cabo os trabalhos de escavação durante 
décadas, como parte das expedições desenvolvidas pela Universidade de 



Buenos Aires no Noroeste argentino. Neste sentido, as relações assimétri-
cas tecidas com os povoadores locais constituíram-se como caraterística 
comum de muitas expedições desenvolvidas por distintas instituções na-
cionais e estrangeiras durante a época.

Entre as modificações mais relevantes realizadas no povoado arqueo-
lógico se encontra a construção de uma pirâmide no setor cuspidal do sítio 
em 1935 (Figura 3), obra que pertenceu ao arquiteto Martín Noel, a qual 
foi erigida como uma homenagem aos investigadores que haviam dedicado 
sua vida à investigação do sítio. Este monumento constitui na atualidade 
uma das referências mais importantes na hora de conceituar o povoado 
arqueológico, dado que tanto nos artesanatos locais, fotografias e até as 
monedas cunhadas pelo Estado nacional para comemorar o bicentenário do 
país, se utilizou exclusivamente a imagem da pirâmide. 

Nas diferentes faces visíveis da pirâmide se colocaram placas come-
morativas que refletem épocas, pessoas e instituções. As primeiras corres-
pondem à memória de Ambrosetti, Debenedetti e Eric Boman, que integrou 
expedições estrangeiras, sendo professor de profissão e que percorrera gran-
de parte do Noroeste argentino, localizando povoados pré-hispânicos (1908). 
No caso de Salvador Debenedetti, a homenagem se extende até a incorpora-
ção de suas cinzas na pirâmide, em 1968, depositadas em um nicho na face 
Sul, acompanhada por uma placa de bronze cuja inscrição diz: “Dr. S. Debe-
nedetti. O Pucará que tanto amou, guarda aqui suas cinzas MCMLXVIII”. 
Do mesmo modo, no caso de Boman, se fez uma lápide localizada na face 
Oeste, colocada por fora da estrutura. No caso de uma das homenagens a Juan 
Bautista Ambrosetti, incluiu-se a participação ativa de um grupo de gaúchos 
procedentes da província de Entre Ríos, uma vez que este investigador é re-
conhecido como o “Pai do Folclore Argentino”. Assim, em 1986, realizou-se 
uma homenagem incorporando uma placa com o seguinte texto: “Desde a 
terra entrerriana, sua terra, nossa homenagem ao Pai do Folclore Argentino. 
Associação Tradicionalista Entrerriana ‘da Baixada’, Paraná, Entre Ríos”. 

Posteriormente, no ano 1991, homenageou-se o Dr. Eduardo Casa-
nova que, além de investigador, foi diretor do Museu Arqueológico do Pu-
cará. Foi colocada na face do monumento a seguinte recordação: “Ao Ar-
queólogo Dr. Eduardo Casanova, por sua honestidade, lealdade e trabalho 
incansável nessas obras onde deu sua vida, lhe dedicamos esta lembrança 
como agradecimento e homenagem”. Uma das homenagens mais recentes 
foi o monolito colocado diante da pirâmide, por parte dos trabalhadores do 



Instituto Interdisciplinar de Tilcara, em 18 de Mayo de 2006, onde se lê o 
seguinte: “Desde a conquista nosso povo resiste. A história e a memória 
fazem presente a luta dos povos. Nossa homenagem e compromisso”. 

Na década de 1950, as investigações no Pucará de Tilcara deram lu-
gar à tarefa de reconstrução do povoado, projeto idealizado por Ambrosetti 
e Debenedetti, e colocada em marcha por Casanova. Este último foi um 
dos investigadores que teve mais influência sobre o Pucará de Tilcara, dado 
que levou adiante a obra de reconstrução, mas também definiu numerosas 
ações de gestão como diretor do Museu Arqueológico. As atividades de 
reconstrução fizeram mudanças no povoado arqueológico, a partir da cons-
trução de telhados, aberturas e modificação de muros através da aplicação 
de técnicas nativas. Sem dúvida, esta época marcou os primeiros atos na 
direção da ativação patrimonial do sítio, situação que foi intensificada com 
a declaração de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, em 2003.

Figura 3: Pirâmide construída em homenagem aos arqueólogos

o Povoado como cenário

Muito além do significado que possui o Pucará de Tilcara para a pes-
quisa arqueológica e como narrativa dos acontecimentos e enfoques dos 
investigadores com o passar do tempo, o sítio constitui um cenário onde se 



desenvolveram eventos de diferentes magnitudes. Considerando a impor-
tância que foi adquirindo através do tempo, o povoado foi cenário para a re-
alização de longas e curta-metragens vinculados à temáticas diversas. Entre 
os longa-metragens de produção nacional, o Pucará de Tilcara formou parte 
das paisagens integradas ao filme “Los doses ajenos”, dirigido por Román 
Viñoly Barreto, que estreou em 1958. A trama destaca os contrastes entre 
as culturas do interior e da capital argentina, através dos seus protagonistas 
(um arqueólogo de Buenos Aires e uma professora de Tilcara). 

No Pucará de Tilcara se filmaram, também, cenas do longa-metragen 
“La película do Rey”, dirigida por Carlos Sorín, em 1986. O filme relata 
a vida de Orllie Antoine de Tounens, um francês que fundou, em 1860, a 
Nova França nos territórios chileno e argentino (Araucânia e Patagônia). 
Neste caso, serviu para representar cenários naturais da região patagônica. 
Durante a década de 1990, a Direção de Cultura da Nação utilizou este 
cenário para realizar um vídeo sobre a história das crianças de Molulo, que 
relata a travessia de dois meninos de uma localidade dos Vales Jujeños, que 
se perderam durante semanas, mas conseguiram sobreviver nestas agrestes 
paisagens de altitude. Está baseado em uma história real que comoveu a 
população de Jujuy. Foi utilizado, ainda, como cenário natural para uma 
telecomédia produzida por um canal de Buenos Aires: “Flavia, corazón de 
tiza” (1992), para destacar a distância desse rincão do Norte argentino em 
relação à capital do país. Precisamente, a partir da sua protagonista (uma 
professora de Tilcara), se procurava refletir não apenas uma distância ge-
ográfica, mas também cultural, sobre o que representa o remoto Noroeste 
argentino a partir da perspectiva de Buenos Aires.

Outros tipos de realizações artísticas utilizaram o recurso cenográfico 
do Pucará de Tilcara. Alguns representantes do rock e da música pop na Ar-
gentina conjugaram a exploração de uma paisagem exótica na elaboração 
de vídeos musicais, entre os quais: “Quando pase o temblor”, realizado, 
em 1988, pelo grupo Soda Stéreo; e “Niña de Tilcara”, de 2007, da banda 
Intoxicados. Igualmente, no outono de 2010, o grupo Divididos apresentou 
aos pés do Pucará de Tilcara seu disco: “Amapola do 66”.

Recentemente, em 2010, como parte das atividades vinculadas à 
comemoração do Bicentenário da Revolução de Maio da República Ar-
gentina, as autoridades nacionais4 emitiram 300 milhões de moedas de 1 

4. O anúncio do lançamento foi realizado pela presidente da nação, Cristina Kirchner, junto 



peso com desenhos alusivos a esta celebração. Foram cunharam moedas 
comemorativas com seis paisagens turísticas representativas das diferen-
tes regões do país. Significativamente, a que corresponde ao Noroeste é a 
imagen do monumento no Pucará de Tilcara, considerado como o sítio de 
maior valor arqueológico da região.

o Povoado Para a comunidade local

Entre as múltiplas narrativas que incluem o Pucará de Tilcara, in-
dubitavelmente a percepção que a comunidade local tem a respeito dele 
foi confrontada em diferentes contextos históricos e a interação dos atores 
envolvidos sofreu interessantes mudanças com o pasar do tempo. Origi-
nalmente despojados da sua própria história, as comunidades originárias 
participaram, geralmente, como meros espectadores dos acontecimentos 
acerca de seu passado. Com o surgimento do Estado Nacional argentino, 
foi produzida a “invisibilização” das comunidades originárias e com a pos-
terior chegada de novos grupos sociais a Tilcara modificou-se a compossi-
ção populacional. Isso motivou mudanças nas representações, valorações e 
apropriações dos sítios arqueológicos. No início do século XX, o Pucará de 
Tilcara foi apresentado como um espaço para o conhecimento centífico, as-
sociado fundamentalmente às elites intelectuais e artísticas. Mais adiante, 
representou um espaço simbólico de pertencimento para certos grupos de 
artistas locais, os quais geravam espaços de resistência frente à repressão 
militar derivada dos processos sociopolíticos que afetaram a Argentina nas 
décadas de 1970 e 1980. Nos últimos anos, se anuncia como potencial re-
curso de desenvolvimento econômico, associado ao turismo, no marco das 
ativações patrimoniais das que participam as comunidades quebradenhas.

A seguir, apresentaremos discursos de alguns atores locais sobre o 
Pucará de Tilcara. A informação compilada5 permite-nos identificar pro-
cessos multivocais relacionados a significados, valorações e apropriações 
deste sítio.

com a titular do BCRA, Mercedes Marcó del Pont, durante a inauguração do seminário “Ban-
cos Centrales, Desarrollo y Política Monetaria Nacional en el Bicentenario”, organizado pela 
autoridade monetária como parte dos festejos dos 75 anos da sua fundação ( www.infobae.
com edição de 08/07/2010).

5. A informação foi obtida a  partir de questionários de opinão e entrevistas em profundida-
de, realizadas na localidade de Tilcara durante os meses de agosto e setembro de 2010.



a) SigniFicadoS do Pucará de tilcara

No geral, é entendido como espaço representativo de Tilcara: “É muito 
interessante, atrai muita gente. É muito representativo do povoado, até o lugar, 
porque é bonito e nos recorda o passado” (C.17). Para alguns, trata-se da an-
tiga ocupação de Tilcara: “O antigo povo de Tilcara” (C.20). Revela-se como 
um sítio estrategicamente situado na Quebrada de Humahuaca: “Significa for-
taleza, dali se avistam todos os pontos cardeais, um lugar estratégico” (C.4).

 Alguns povoadores locais registram que o Pucará de Tilcara “é um em-
blema da cultura aborígine, nativa” (C.22). Outros expressam que se trata de 
um lugar com profundo significado histórico: “Significa uma história muito 
importante e que devemos saber todos os que vivemos nesses lugares” (C.14). 
Há quem diga que se trata somente de um monumento “…apenas acredito que 
é um monumento muito especial” (C.1). Mas, outros o resignificam como es-
paço de resistência: “Para mim representa a luta de um povo” (C.10).

Em geral, há reconhecimento de que este espaço teve intervenção ar-
queológica e trabalhos de reconstrução: “trata-se da reconstrução de um povo 
do passado” (C.21). Um sítio com uma ocupação pretérita: “É um lugar que 
possui muita história e, de certa maneira, mostra a maneira de viver, mostra 
como viviam antes as pessoas do lugar” (C.3). Que serve para compreender 
o passado: “…que mostra como era, como viviam e como pensavam os an-
tigos povoadores” (C.2). Alguns assinalam que foi habitado em diferentes 
épocas, desde datas antigas: “Foram os primeiros habitantes que vivemos 
nesta zona” (C.17); até vinculações históricas mais recentes “É algo histórico 
de nossos ancestrais indígenas, por onde recorreram nossos patriotas” (C.18). 

b) aProPriaçõeS

Conseguimos identificar uma diversidade de apropriações. Alguns 
atores manifestam uma relação de pertencimento com o sítio, como espaço 
físico de práticas sociais que, no passado, era exclusiva dos tilcarenhos. 
Assim, registramos a opinão de uma moradora: “… Antes quando não es-
tava cercado íamos sempre brincar nessas ladeiras e sabíamos que, de tanto 
em tanto tempo, vinham os arqueólogos a verificar o que teria dentro… 
era muito nosso, mas creio que não lhe dávamos um valor como o que tem 
agora que de todas as partes o visitam… (Entrevista realizada com E.V, 
moradora tilcarenha, agosto 2010). Outra, assinala: “Antes o pucará era um 
sítio conhecido e visitado por nós. Quando éramos crianças íamos passear e 
a brincar no pucará, era como um lugar nosso…” (Entrevista realizada com 
T.G., moradora tilcarenha, setembro 2010). 



Em outros casos, existe uma apropriação do sítio como espaço ma-
terial relacionado com seus antepassados: “…representa um assentamento 
dos nossos antepassados” (C.5; C.7). “…é um sítio que lembra os nossos 
antepassados” (C.7). Em certos casos é, além disso, um espaço simbólico 
que participa das dinâmicas identitárias: “O pucará é tudo, ali estão nos-
sos ancestrais, nossa identidade” (C.8); há aqueles que expressaram que o 
pucará “é nossa cultura” (C.19). Contudo, outros reconhecem-no como um 
espaço representativo das populações indígenas do passado, com as quais 
não se identificam: “representa os índios que viviam aqui” (C.13).

c) valoraçõeS

Em todos os casos, se assume como um espaço material ou simbó-
lico que adquire relevância para a comunidade local. Em geral, está as-
sociado, ainda que não em todos os casos, com os antepassados: “umas 
ruínas importantes dos antepassados” (C.15); e há quem o entende como 
uma herança cultural: “…um legado maravilhoso de nossos antepassados” 
(C.9). Outros discriminam certas partes do sítio: “algo muito importante 
sobre nossos antepassados salvo a pirâmide truncada” (C.12). Esta valora-
ção positiva se acentuou a partir dos processos de patrimonialização e está 
estreitamente relacionada aos fenômenos de emergência e visibilidade dos 
novos coletivos socioculturais locais, para os quais o Pucará se constitui 
em referência significativa.

Ademais, temos registrado em outros discursos uma valorização do 
sítio, vinculada a certos sucessos relevantes de um passado recente, que 
se relacionam às práticas arqueológicas desenvolvidas pela Universidade 
de Buenos Aires no lugar: “quando começaram as obras de cercamento do 
pucará nos assombramos, logo soubemos que era a universidade de Buenos 
Aires e os seus arqueólogos… de Buenos Aires se ocupavam de nossos an-
tepassados… e quando inauguraram o pucará e o museu no povoado, veio 
muita gente muito importante, o governador e outra gente, funcionários 
de Buenos Aires… foi muito importante” (entrevista realizada com E.V, 
moradora tilcarenha, agosto 2010). Sem dúvida, as investigações arqueo-
lógicas despertaram o interesse de alguns membros da comunidade local 
e impactaram o cotidiano de Tilcara, em relação à visibilização e  valori-
zação das evidências materiais do passado: “(...) mas faz quarenta anos, 
quando se inaugurou o pucará como museu de sítio, todos aqui nos senti-
mos orgulhosos, nos sentíamos identificados com esse lugar, e orgulhosos 



do passado… Nos sentíamos representados pelos que habitaram o pucará” 
(entrevista realizada com T.G., moradora tilcarenha, setembro 2010). 

novaS FormaS de aProPriação e SigniFicação do Pucará de tilcara

Nessa análise preliminar, podemos identificar, entre os diferentes ato-
res locais, modos diversos de interação com o Pucará de Tilcara. Observa-se, 
em geral, uma visão do Pucará como um espaço representativo que contém 
um legado cultural e deve ser preservado. Nos discursos se expressam dois 
tipos de relações: revalorização do passado local, através da materialidade 
e reapropriação do sítio como espaço cultural relevante para a comunidade 
local. Ambas podem caraterizar-se por sua dinâmica própria; a análise de 
alguns discursos deixa entrever, inclusive, que ao longo da história pessoal, 
as valorações que se fazem do sítio responderam a perspectivas e contextos 
diferentes. Essas representações são contingentes; o grau de relevância está 
em função de interesses e motivações diversas, que incluem desde os aspec-
tos simbólicos implicados nos processos de configuração de identidades, até 
fundamentos econômicos relacionados com gestão e administração de sítios 
turísticos. Neste sentido, estes discursos adquirem uma maior relevância se 
se os analisa como parte de processos locais de patrimonialização. 

No contexto local atual, a implementação de programas de reordena-
mento territorial e de gestão dos recursos turísticos subsidiam decisões es-
tatais, como as que definem políticas culturais que reorientam os processos 
de construção do patrimônio cultural de Jujuy. Estes fenômenos emergen-
tes do processo de globalização respondem, em termos gerais, às propostas 
de setores hegemônicos, mas, também, às subjetividades que se entretecem 
na trama de relações sociopolíticas locais. Ao redor das mesmas, um dos 
feitos mais relevantes para a província de Jujuy foi a declaração da Que-
brada de Humahuaca como Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade, 
pela UNESCO, em 2003. Não foi essa circunstância, como entendemos, 
que originalmente deixou marcas indeléveis no Pucará de Tilcara. Mas 
os acontecimentos e processos que marcaram o sítio ao longo da história, 
entre os quais a Arqueologia, orientou um significado que durante muito 
tempo constituiu parte do discurso hegemônico. O mesmo respondeu, em 
linhas gerais, aos cânones hegemônicos que promoviam uma invisibilidade 
do indígena para centrar o discurso na construção cultural dos modernos 
estados nacionais latino-americanos.



Contudo, na atualidade a Arqueologia sul-americana assume novos 
desafios e compromissos, não apenas com a construção e socialização de 
conhecimentos, mas, também, com os processos de configuração do patri-
mônio e das identidades locais. O presente reclama novos olhares sobre 
o passado, que superem as propostas de colonialidade do conhecimento, 
e a Arqueologia pública é uma via possível para recriar vínculos com as 
comunidades locais; porém, este processo requer um análise crítica sobre 
o caráter da Arqueologia nesta nova dinâmica (Montenegro et al 2010). 
Nesse contexto, a construção de discursos sobre o passado transformou-se 
em uma tarefa complexa, que inclui reflexões científicas e posicionamentos 
sociopolíticos (Ayala 2006; Montenegro 2010a). Em nosso caso, o repensar 
da própria prática arqueológica levou-nos a nos posicionarmos como atores 
que, a partir do presente, buscam co-construir o passado local sob o viés 
da diversidade; por isso, apostamos em criar espaços não apenas interdis-
ciplinares, mas multivocais, onde possamos começar a escutar os distintos 
atores que participam das comunidades locais da Quebrada de Humahuaca.

Precisamente em relação às possibilidades de interação entre os ar-
queólogos profissionais e as comunidades locais, organizamos no Institu-
to Interdisciplinar de Tilcara um espaço de encontro anual denominado 
ESPAC – Encontro sobre práticas arqueológicas e comunidades. Através 
deste evento, realizado em 2009 e 2010, foi possível dimensionar aspectos 
vinculados ao campo científico da Arqueologia. Um dos temas principais 
de debate foi a longa sucessão de “encontros e desencontros” entre arque-
ólogos e comunidades, que ocorreram nessa região intensamente pesqui-
sada desde o final do século XIX. Sem dúvida, isso implicou que o vín-
culo com as comunidades locais transcorresse em uma sucessão de vários 
acontecimentos, onde o Estado, cada povoado e/ou comunidade particular 
e a própria ação profissional foram transformados de forma contrastante. 
Neste sentido, esta experiência permitiu avançar um diálogo reflexivo so-
bre situações críticas que se produziram na Quebrada de Humahuaca, fun-
damentalmente em relação às dinâmicas de apropriação de sítios e bens 
arqueológicos6. 

6. Uma das diferenças mais substanciais se produziu no plano da significação. Contudo, para 
as comunidades,  trata-se do “seu patrimônio arqueológico”; para os arqueólogos, do seu 
“objeto de estudo”; esta ambivalência significativa desencadeou rupturas relacionadas ao 
manejo dos recursos patrimoniais, que nos últimos anos foram adquirindo tons de verdadeira 
confrontação (Rivolta e Montenegro 2010).



Como vimos para o caso do Pucará de Tilcara, os distintos atores 
sociais participam, a partir de perspectivas e interesses diversos, dos pro-
cessos de revalorização e reapropriação de sítios e bens arqueológicos, os 
quais geram, em algumas ocasiões, desencontros e rupturas. Nessa dinâmi-
ca, a prática arqueológica se vê questionada e, de certo modo, vê-se obri-
gada a reconfigurar seus vínculos com a comunidade local. Conseqüen-
temente, torna-se necessário repensar a retórica discursiva do caráter da 
Arqueologia na construção do passado, no patrimônio arqueológico e nas 
identidades locais (Rivolta e Montenegro 2010; Montenegro et al. 2010). 
Definitivamente, as mudanças econômicas que provocam as ativações 
patrimoniais e a reconfiguração das relações político-sociais impactam a 
prática arqueológica. Estes fenômenos interpelam certos espaços de colo-
nialidade do conhecimento e, de certo modo, fazem-nos partícipes dos pro-
cessos de construção do patrimônio arqueológico. Neste cenário, seguimos 
apostando em criar, desde nossa práxis profissional, espaços de participa-
ção social que promovam a multivocalidade nos processos de construção 
do passado local.
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anexo:

tabela de codiFicação e categorização de inFormação

CATEGORIA SUBCATEGORIA CÓDIGO

1) SIGNIFICADOS DO  
PUCARÁ DE TILCARA

Monumento “…Solo creo que es un monumento muy especial” 
(C.1)

Espaço de luta “Para mí representa la lucha de un pueblo”(C.10)

Lugar de história

“No se con exactitud la historia del Pucará pero 
es un lugar que posee mucha historia, y de cierta 
manera muestra la manera de vivir ‘mostraba como 
vivían antes’ las personas del lugar” (C.3).
Significa una historia muy importante y que 
debemos de saber todos los que vivimos en estos 
lugares” (C.14)
“Es muy interesante, atrae mucha gente. Es muy 
representativo del pueblo, hasta el lugar porque es 
bonito y nos recuerda el pasado” (C.17)
“la reconstrucción de un pueblo del pasado” (C.21)

Fortaleza

“Significa fortaleza, desde allí se avista hacia todos 
los puntos cardinales, un lugar estratégico” (C.4)
“Fortaleza. Lo visité desde pequeño. Es un emblema 
dela cultura aborigen, nativa” (C.22)

Assentamentos dos 
antepassados

“Significa un lugar antiguo que muestra como 
era, como vivían y como pensaban los antiguos 
pobladores” (C.2) 
“…Representa un asentamiento de nuestros 
antepasados” (C.5) 
“…Es un sitio que recuerda a nuestros antepasados” 
(C.7)
“El pucara es todo, allí están nuestros ancestros, 
nuestra identidad” (C.8) 
“Algo muy importante sobre nuestros antepasados 
(salvo la pirámide trunca)” (C.12)
“Unas ruinas importantes de los antepasados” 
(C.15).
 “Fueron los primeros habitantes que vivimos en esta 
zona” (C.17)
“Es algo histórico de nuestros ancestros indígenas, 
por donde recorrieron nuestros patriotas”(C.18)
“El antiguo pueblo de Tilcara” (C.20)

Legado cultural
“Es un legado maravilloso de nuestros 
antepasados”(C.9)
“Es nuestra cultura” (C.19)

Espaço dos índios “Representa a los indios que vivían aquí” (C.13).



2) VALORAÇÕES

Importância turística

“El Pucará tiene mucha importancia para los 
tilcareños y quebradeños porque es el punto de 
referencia para el turismo”(C.5)
“Para los turistas es algo magnífico” (C.15)

Orgulho

“Verlo allí es un orgullo, es hermoso, como no está 
abandonado…”(C.7) 
“Nos sentimos representados por nuestros 
antepasados que nos dejaron sus patrimonios del 
cual estoy orgullosa”(C.11)

Necesidade de 
preservação

“…debe preservarse de los ríos para que nunca 
desaparezca” (C.8)”
“…Hay que cuidarlo y evitar su deterioro… que se 
mantenga para la posteridad” (C.22)

3) APROPRIAÇÕES

Do Povoado 

“Yo creo que es algo muy especial para el pueblo” 
(C.1)
“El pucara es pertenencia del pueblo” (C.6)- 

Nosso
“Es parte de nuestra historia, por nuestros orígenes 
nos identifica. Lo que no nos identifica son las 
pirámides construidas allí”(C.16)

4) RELAÇÃO COM A 
ARQUEOLOGIA 

Demanda  de 
informação

“Sería importante que las visitas puedan ser guiadas, 
sobre todo para los habitantes de Tilcara, al tener 
información y conocer más la identidad es mayor” 
(C.16)

Demanda de respeito

“…Si bien es cierto que hay que investigar sobre 
sus orígenes, pero deben respetar sus tiempo y sus 
secretos.- y no avasallar, con teorías que en muchas 
ocasiones no la entendemos”(C.6)



11.
Patrimônio arqueológico em terraS 
indígenaS: conSideraçõeS Sobre o tema no 
braSil

Fabíola andréa Silva

Nas últimas décadas, arqueólogos, antropólogos, representantes indí-
genas, políticos, empreendedores, órgãos governamentais e organizações 
não governamentais têm debatido sobre os usos científicos, políticos, so-
ciais e econômicos das pesquisas e do patrimônio arqueológico na constru-
ção do conhecimento sobre o passado. Uma das conclusões é a constatação 
de que não são apenas os arqueólogos que valorizam o conhecimento sobre 
o passado e que as razões para a preservação do patrimônio arqueológico 
são múltiplas, contextuais e situacionais. Diferentes formas de conceber 
a pesquisa e o gerenciamento do patrimônio arqueológico vêm sendo de-
senvolvidas, especialmente, nas terras indígenas. Nesses casos, a heran-
ça colonialista da arqueologia e a hegemonia dos cientistas e legisladores 
ocidentais vêm sendo postas à prova pelos coletivos indígenas, que se en-
gajam em um movimento de “descolonização” das práticas arqueológicas 
em seus territórios (Layton (ed.) 1989, 1994; Smith e Wobst (eds.) 2005; 
Colwell-Chanthaphonh e Ferguson (eds.) 2008).

No mundo todo, vários episódios envolvendo o repatriamento de bens 
arqueológicos e, especialmente, de restos humanos para as populações in-
dígenas, mais a disputa pela manutenção e/ou re-apropriação de territórios 
tradicionais, vêm sendo relatados e, quase sempre, eles evidenciam os de-
sencontros entre os interesses dos povos indígenas, dos empreendimentos 
econômicos, das instituições museológicas, dos pesquisadores, bem como 
da própria Justiça, que é chamada a atuar como mediadora desses conflitos 
(Zimmerman 1994; Byrne 2004; Stapp e Longenecker 2005; Leclair 2005; 
Parker 2005; Sutton 2005; Endere 2005; Wharton 2005). 



Em alguns países, como os EUA e a Austrália, tais desencontros gera-
ram, inclusive, longos debates judiciais, bem como a elaboração de legisla-
ções específicas para disciplinar a pesquisa e o gerenciamento do patrimô-
nio arqueológico em territórios ocupados pelas populações nativas (Watkins 
2005; Isaacson e Ford 2005; Jackson e Smith 2005). Além dos conflitos, 
alternativas também estão sendo desenvolvidas, como é o caso das popula-
ções que estabeleceram parcerias com os pesquisadores a fim de orientar e 
contribuir, tanto na pesquisa arqueológica, como na interpretação e divulga-
ção dos dados arqueológicos e da preservação do patrimônio (Anawak 1994; 
Leavesley, Minol, Kop e Kewibu 2005; Wiynjorroc, Manabaru, Brown e 
Warner 2005). Alguns indígenas, inclusive, têm buscado uma formação aca-
dêmica e se tornado pesquisadores de sua própria história, redimensionan-
do e re-elaborando as metodologias e técnicas arqueológicas, bem como a 
armazenagem e a interpretação dos dados (Million 2005). A história oral, a 
cosmologia e os valores e modos particulares de construir o conhecimento 
dessas populações são os norteadores dessas pesquisas e são preconizados 
como formas legítimas de produção de conhecimento sobre o passado. 

A proposta alternativa de produção do conhecimento arqueológico, 
no entanto, não é um empreendimento fácil de ser concretizado, tanto por 
parte das populações indígenas, como da comunidade científica e demais 
agentes envolvidos com as demandas da pesquisa em territórios indígenas. 
Alguns dos aspectos mais relevantes e, também, mais difíceis de serem le-
vados a cabo por esta nova prática arqueológica em terras indígenas, dizem 
respeito à interpretação e construção do conhecimento sobre o patrimônio 
arqueológico e a sua divulgação e disseminação a partir de uma perspectiva 
multicultural. Não se pode subestimar o fato de que os modos de construção 
dos conhecimentos dos arqueólogos e indígenas não são os mesmos, po-
dendo, eventualmente, dificultar o diálogo sobre os fenômenos observados. 
Neste sentido, é preciso investir na construção multicultural e multivocal 
do conhecimento sobre os vestígios arqueológicos e o passado. Isto pressu-
põe redefinir os papéis, os direitos e as responsabilidades dos arqueólogos 
e dos povos indígenas. É preciso haver uma mudança nas relações de poder 
no que tange ao gerenciamento da pesquisa e bens arqueológicos (Smith e 
Wobst (eds;) 2005; Colwell-Chanthaphonh e Ferguson (eds.) 2008).

Esta prática arqueológica é definida na literatura como arqueologia 
colaborativa ou comunitária, sendo conduzida de diferentes maneiras, nos 
mais variados contextos. Ela tem como objetivo principal promover uma 



arqueologia compartilhada que vá além da consulta às comunidades lo-
cais para a realização da pesquisa. Ela não busca o consentimento e/ou 
convencimento das comunidades sobre a importância da pesquisa, mas o 
engajamento crítico e a interação durante todo o processo de construção 
do conhecimento arqueológico. A partir disso, investe na incorporação de 
perspectivas culturais plurais para a investigação e interpretação do passa-
do. Busca diversificar as vozes interpretativas sobre o passado e os signifi-
cados do registro arqueológico, construindo uma educação mútua entre os 
arqueólogos e os diversos coletivos envolvidos na pesquisa e no gerencia-
mento dos bens arqueológicos (Marshall 2002; Greer et. al. 2002; Moser et. 
al 2002; Smith e Wobst 2005a; Sandlin e Bey III 2006; Tully 2007).  

No Brasil, ainda são poucas as iniciativas envolvendo um trabalho cola-
borativo entre arqueólogos e coletivos indígenas. Normalmente, quando essas 
ações ocorrem, relacionam-se: 1) com situações de demarcação, manutenção 
ou reivindicação de territórios tradicionais por parte dos coletivos indígenas 
(Eremites de Oliveira 2005, 2010; Eremites de Oliveira e Pereira 2009); 2) 
com a realização de empreendimentos que demandam trabalhos de arqueolo-
gia preventiva ou de arqueologia pública (Funari, Oliveira e Tamanini 2005; 
Robrahn-González 2005; Funari e Robrahn-González 2007, 3); com pesqui-
sas arqueológicas e etnoarqueológicas que tenham como foco a construção 
de uma história indígena de longa duração (Wüst 1991; Eremites de Oliveira 
1996, 2002; Heckenberger 1996; Neves 1998; Rodrigues 2007; Silva 2009; 
Bespalez 2009; Silva, Stuchi, Bespalez e Pouget 2010; Stuchi 2010)1. 

Esta situação tende a mudar nos próximos anos, tendo em vista a ex-
pansão dos interesses e empreendimentos econômicos que atingem de forma 
direta ou indireta os territórios indígenas, cujos habitantes vem se mobili-
zando em busca de um maior reconhecimento de sua auto-determinação no 
gerenciamento de suas terras e dos bens culturais nelas existentes. Exemplos 
da mobilização indígena já foram observados em diferentes eventos científi-
cos2 realizados recentemente no Brasil: 1) no XIII Congresso da Sociedade 
de Arqueologia Brasileira (SAB), realizado na cidade de Campo Grande, em 

1. Infelizmente, algumas destas práticas arqueológicas em terras indígenas têm gerado confli-
tos e oposições entre os arqueólogos, antropólogos, indígenas e o poder público (Fausto 2006; 
Eremites de Oliveira 2007; Robrahn 2006).
2. É importante ressaltar que estes são eventos nos quais participei como palestrante e ouvinte 
e eles são alguns dos exemplos de atuação dos indígenas em relação ao gerenciamento do 
patrimônio arqueológico em suas terras, no Brasil.



setembro de 2005, onde representantes indígenas palestraram no Fórum In-
dígena; 2) no I Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueoló-
gico Pan-Amazônico, realizado na cidade de Manaus, em novembro de 2007, 
no qual os indígenas das etnias Mehinaku, Kuikuro e Baniwa expuseram 
suas reivindicações na mesa temática Preservação do Patrimônio Arqueoló-
gico em Terras Indígenas; 3) no XV Congresso da Sociedade de Arqueologia 
Brasileira, realizado na cidade de Belém, em setembro de 2009, onde um 
representante da etnia Kaiabi foi debatedor no painel Arqueologia, Multicul-
turalismo e Multivocalidade: Desafios para o Século XXI; 4) no I Seminário 
Internacional da Temática Indígena, realizado na cidade de Porto Alegre, 
em junho de 2010, para o qual foram convidados vários representantes indí-
genas como palestrantes e debatedores nas diferentes mesas temáticas sobre 
arqueologia, antropologia, educação e legislação. As populações indígenas 
cada vez mais se preocupam com o destino de suas terras e com o futuro das 
novas gerações. Neste contexto de incertezas, elas começam a vislumbrar, na 
pesquisa arqueológica colaborativa, mais um caminho de reafirmação da sua 
identidade e do seu pertencimento territorial. 

Assim, nesse capítulo, farei considerações sobre as relações que se 
estabelecem, no Brasil, entre a Arqueologia, a legislação patrimonial e pa-
trimônio arqueológico em terras indígenas. 

algumaS exPeriênciaS de PeSquiSa arqueológica 
em terra indígena no braSil

Entre 2007 e 2009, coordenei uma pesquisa sobre as trajetórias histó-
ricas e culturais das populações indígenas que ocuparam e ocupam a Aldeia 
Lalima, no Mato Grosso do Sul, e a Terra Indígena (TI) Kayabi, no Mato 
Grosso e Pará (Silva et al 2007, 2010). O projeto Arqueologia, Etnoarque-
ologia e História Indígena. Um Estudo sobre a Trajetória de Ocupação 
Indígena em Territórios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: a TI Kaiabi 
e a Aldeia Lalima3, teve como objetivo principal identificar os processos 
de continuidades, mudanças e rupturas nas trajetórias dessas populações e, 
além disso, perceber o modo como os Kaiabi e os índios de Lalima-Terena, 

3. Pesquisa financiada pela FAPESP (Processo 2006/60241-8). O projeto contribuiu na re-
alização das pesquisas de mestrado de Eduardo Bespalez (Processo FAPESP 05/57404-0), 
Frederic Pouget (Processo FAPESP 06/05470-1) e Francisco Forte Stuchi (Processo FAPESP 
06/05466-4).



Guaikuru, Kinikinau e Laiana, interpretam seu passado e outros processos 
históricos e culturais nos seus territórios.

As pesquisas na TI Kayabi e na aldeia Lalima se iniciaram por razões 
distintas. No entanto, adotou-se a mesma abordagem em ambos os contextos: 
consulta prévia e esclarecimento dos objetivos, do valor científico e social 
da pesquisa. Informou-se minuciosamente sobre a pesquisa e o modo como 
ela e a equipe afetariam o cotidiano das aldeias. Este procedimento, porém, 
não evitou completamente as tensões e desaprovações aos trabalhos e não 
foram poucas as ocasiões em que tivemos de interromper ou redirecionar 
as atividades para sanar as dúvidas e atender as demandas indígenas. Logo 
aprendemos que os coletivos indígenas não são homogêneos, internamente 
coesos e isolados do restante do mundo. Ao contrário, sempre há pluralidade 
de subjetividades e percepções de mundo interagindo com/nestes contextos. 
Assim, os arqueólogos e seu trabalho são incorporados e compreendidos de 
diferentes maneiras. Neste jogo de negociações, eventualmente, as comuni-
dades indígenas assumiram o controle parcial da pesquisa, impondo ritmos 
de trabalho e definindo critérios de escolha dos interlocutores e auxiliares de 
campo. Ao mesmo tempo, concederam informações orais sobre a história 
da ocupação das aldeias e o conteúdo dessas narrativas, em vários momen-
tos, foram cruciais para o ordenamento das pesquisas (Silva 2009; Bespalez 
2009; Pouget 2010; Stuchi 2010).

Considerando as narrativas indígenas resolvemos investigar os assen-
tamentos e locais por eles ocupados historicamente, com a mesma atenção 
dedicada aos sítios pré-coloniais4. Essa iniciativa propiciou o estabeleci-
mento de uma relação de maior proximidade e confiança por parte dos 
indígenas. Estes passaram a compreender de um modo muito próprio a 
potencialidade do conhecimento que estava sendo produzido. No caso de 
Lalima, eles apreenderam nosso trabalho como um subsídio à luta para 
recuperar o limite original do seu território, grilado pelos fazendeiros ao 
longo dos anos. Além disso, a equipe passou a ser vista como mais um 
agente facilitador de uma relação mais simétrica com os órgãos públicos 
(Bespalez 2009). No caso Kayabi, a percepção da pesquisa como recurso 
importante na arena das disputas territoriais existiu desde o momento de 

4. Esta já era uma preocupação inicial do projeto para a TI Kayabi, mas em Lalima, foi sendo 
construída durante o survey arqueológico, incentivada por um dos interlocutores que, insisten-
temente, nos guiava para estes locais de ocupação histórica.



negociação da pesquisa e foi quase a condição para a sua realização. A 
procura e investigação das antigas aldeias Kayabi foi prioridade inicial do 
survey e, especialmente, daquelas aldeias que constavam do laudo antropo-
lógico realizado para delimitar a TI Kayabi (Rodrigues 1993). O interesse 
dos Kayabi pela pesquisa, portanto, foi extremamente político e eles se 
empenharam no seu desenvolvimento, como interlocutores e auxiliares de 
pesquisa, com perspectiva para além do ganho econômico. Com o tempo, 
a percepção da pesquisa foi transformada e os Kayabi passaram a compre-
endê-la como uma possibilidade de resgate de sua história cultural. Neste 
caso, a tradição oral e a memória foram acionadas para dar outros significa-
dos aos registros arqueológicos (Stuchi 2010; Pouget 2010).

A experiência em Lalima e na TI Kaiabi mostrou a capacidade dos 
indígenas de subverter uma proposta inicial de pesquisa, na medida em 
que eles compreendem quem são os arqueólogos e o que eles fazem. Em 
outras palavras, a equipe de arqueólogos tinha os “seus” objetivos teórico-
metodológicos com relação aos territórios Kayabi e Lalima, mas o desen-
rolar dos trabalhos e a integração dos indígenas com a pesquisa fez com 
que a mesma fosse redefinida e ampliada em suas prioridades acadêmicas, 
e os pesquisadores tiveram de assumir uma atitude política e ética frente 
às demandas e problemas destas populações. Apesar de estarem em luga-
res distintos, ambas as Terras Indígenas enfrentam problemas semelhantes 
quanto à posse e exploração de seu território, como deve ocorrer em todo 
o Brasil. A TI Kayabi, há muitos anos, é alvo de assédio de indivíduos 
interessados em ocupar e explorar economicamente este território (possei-
ros, garimpeiros, fazendeiros, comerciantes e empresas). A Aldeia Lalima, 
por outro lado, está cercada por fazendas que se alastram ilegalmente para 
dentro do seu território a cada ano. Os Kayabi lutam na Justiça há anos pela 
demarcação de seu território e pela expulsão dos invasores que ameaçam 
a integridade de suas famílias; e os índios de Lalima querem ampliar sua 
terra, pois a área atual não apresenta os recursos necessários para a sua 
auto-sustentabilidade (Bespalez 2009; Stuchi 2010).

Os problemas que demandam dessa percepção indígena, de utilizar o 
conhecimento produzido pela arqueologia para a demarcação e ampliação 
de suas terras, não são de fácil solução para os arqueólogos5. Implicam numa 

5. Cabe ressaltar que o arqueólogo não pode ignorar que existe uma legislação específica para 
o problema de identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas. Esta legislação 



constante reflexão sobre o seu papel ético e político enquanto cientistas e 
cidadãos chamados a se posicionar sobre uma causa local. O aspecto mais 
recorrente neste cenário de pesquisa é a tentativa de associar os vestígios 
arqueológicos com as populações indígenas locais. A arqueologia já debateu 
muito sobre as potencialidades e falhas destas conexões, especialmente, no 
que se refere à relação entre cultura material e identidade étnica. Críticas às 
proposições das chamadas culturas arqueológicas foram formuladas no sen-
tido de rebater uma visão essencialista e estática de cultura (Shennan 1989; 
Jones 1997, 2005; Schiavetto 2005, Eremites de Oliveira 2007). Este debate 
está longe de ser finalizado, sendo que vários trabalhos são produzidos no 
sentido de melhor compreender os diferentes significados da variabilidade 
artefatual e as relações entre cultura material, identidades e fronteiras cultu-
rais e sociais (Shennan 2003; Lemonnier (ed.) 1993; Schiffer e Skibo 1997; 
Stark (ed.) 1998; Silva 2000, 2007 e 2009; Insoll (ed.) 2007).

É uma tarefa complexa tentar encontrar no registro arqueológico e 
em outras fontes (p.ex. documentação histórica, coleções etnográficas) os 
indicadores destas relações e suas transformações no tempo. No entanto, 
não podemos desconsiderar que, em vários contextos, há uma continuidade 
histórica entre as populações do passado e as historicamente conhecidas 
(Layton (ed.) 1989, 1994; Wüst 1991; Noelli 1993, 1999; Heckenberger 
1996; Zedeño 1997; Neves 1998; Eremites de Oliveira 2002; Anawak 
1994; Stewart, Keith e Scottie 2004; Rodrigues 2007).

Na Aldeia Lalima e na TI Kayabi nos deparamos com contextos e ma-
teriais arqueológicos diversificados. Tomando como referencial as classifi-
cações arqueológicas estabelecidas pelos arqueólogos brasileiros, encontra-
mos vestígios líticos e cerâmicos pertencentes à Tradição Guarani e Tradição 
Pantanal, bem como material histórico relativo às ocupações indígenas mais 
recentes. Independentemente da pertinência e do significado destas classi-
ficações, o interessante foi verificar o modo como as populações indígenas 
reagiram a esta diversidade. Em Lalima, a cerâmica da Tradição Guarani foi 
imediatamente considerada pela população como não sendo pertencente aos 
seus ancestrais, pois suas características não eram parecidas com as que eles 
conheciam. No entanto, alguns elementos da cerâmica da Tradição Panta-
nal, pela semelhança decorativa, foram considerados como possíveis teste-

explica o que é considerado fundamental para definir uma terra de ocupação tradicional em se 
tratando de populações indígenas (Decreto nº 1775 de 08/01/1988).



munhos de um modo antigo de fazer a cerâmica Terena e/ou Guaikuru. As 
cerâmicas que foram invariavelmente atribuídas aos seus ascendentes foram 
as presentes nos sítios de ocupação histórica, denominados como “tapera”. 
Na TI Kayabi, também encontramos uma diversidade de tipos cerâmicos 
(p.ex. cerâmica corrugada, pintada, lisa, com apêndices e incisões)6. Neste 
contexto, porém, os vestígios arqueológicos não foram identificados pela 
população indígena como possíveis testemunhos da prática oleira de seus 
ascendentes. Para os Kaiabi, mais importante que fazer esta associação, era 
registrar tais vestígios cerâmicos como um indicador de ocupação indígena 
pretérita e, portanto, como um atestado da pertinência de sua reivindicação 
pela posse deste território e premente demarcação.

Como já ressaltei em outro trabalho, embora seja difícil a posição do ar-
queólogo que evidencia uma multiplicidade de ocupações em uma determina-
da área e não consegue estabelecer a relação direta das populações do presente 
com as do passado, entendo que não é sua obrigação confirmar a ancestralida-
de de ocupação territorial (Silva 2009). Ao contrário, o arqueólogo que atua 
em território indígena tem a obrigação de explicar e demonstrar que existiram 
“outros” naquela área e que estes também tiveram sua história. Neste caso, o 
trabalho do arqueólogo possibilita aos ocupantes atuais conhecerem – a partir 
de outro ponto de vista – o seu próprio lugar e, ao mesmo tempo, não impede 
que eles estabeleçam as suas próprias conexões com os vestígios arqueoló-
gicos ali encontrados ao longo da pesquisa (Pearson e Ramilisonina 2002). 

Na Aldeia Lalima e na T.I. Kaiabi, a localização e identificação dos 
vestígios arqueológicos serviram aos seus moradores como confirmação da 
presença indígena nas áreas por eles ocupadas e como argumento legítimo 
para as suas reivindicações de manutenção, ampliação e recuperação das ter-
ras griladas. Assim, independentemente das conexões que nós arqueólogos 
pudéssemos estabelecer entre os materiais arqueológicos e estes coletivos 
indígenas, eles próprios estabeleceram suas conexões. Na Aldeia Lalima, os 
vestígios arqueológicos (históricos e pré-coloniais) foram interpretados pelos 
indígenas como um indicador do seu pertencimento àquele lugar e de sua 
identidade social e étnica, pois eram testemunhos da história de ocupação 
territorial de seus ancestrais Terena, Guaikuru, Laiana e Kinikinau (Bespalez 

6. Como ainda não realizamos a análise dos vestígios não os associamos a nenhum dos con-
juntos cerâmicos definidos pela arqueologia brasileira. A continuidade do projeto é que poderá 
esclarecer as conexões destes conjuntos com outros existentes na região do rio Teles Pires e 
áreas circunvizinhas.



2009). Na Terra Indígena Kaiabi, os vestígios arqueológicos (históricos e 
pré-coloniais) também foram percebidos como um indicador da sua história 
de ocupação territorial, mas, ao mesmo tempo, como um testemunho dos 
seus conhecimentos tradicionais da arte da olaria (Stuchi 2010). Além disso, 
surgiram diferentes representações em relação aos vestígios arqueológicos, 
que ora eram vistos como portadores de propriedades maléficas (no caso dos 
cacos cerâmicos), ora benéficas (no caso dos machados de pedra), de acordo 
com os preceitos da sua tradição oral (Pouget 2010). 

Não se pode esquecer que, muitas vezes, tais conexões são realizadas 
há muito tempo pelas populações indígenas – independentemente da pesquisa 
científica –, e isto também deve ser objeto da investigação arqueológica e da 
construção do conhecimento sobre o passado (Andrello 2005; Green, Green e 
Neves 2003; Brown 2004; Carrol, Zedeño, Stoffle 2004). Na T.I.Kuatinemu, 
onde trabalho desde 1996, realizando pesquisas sobre a cultura material e 
a territorialidade dos Asurini do Xingu, estas conexões são feitas a todo o 
momento em relação às oficinas líticas e materiais líticos e cerâmicos nela 
existentes (Silva 2000, 2002, 2009). Recentemente, realizei uma pesquisa 
arqueológica/etnoarqueológica, com o objetivo de resgatar o conhecimento 
das velhas gerações sobre a trajetória histórica e a dinâmica de ocupação ter-
ritorial na área do Baixo/Médio Xingu. O projeto Território e História dos 
Asurini do Xingu. Um estudo bibliográfico, documental, arqueológico e et-
noarqueológico sobre a trajetória histórica dos Asurini do Xingu (século XIX 
aos dias atuais) 7, foi concebido em parceria com os Asurini, numa tentativa 
de efetivar uma proposta de pesquisa colaborativa para o entendimento das 
transformações culturais pelas quais passou esta população indígena, desde o 
seu encontro com as populações não índias. Os velhos queriam rever suas an-
tigas moradas e possibilitar aos mais jovens o conhecimento desta parte de sua 
história; e os jovens, por sua vez, queriam visitar estes antigos locais de ocu-
pação dos seus ancestrais que eles conheciam apenas dos relatos orais de seus 
pais e avós. Além disso, havia a preocupação em garantir a vistoria e proteção 
de suas terras contra possíveis invasões de grileiros, posseiros e madeireiros. 
Atualmente, esta é uma questão crucial para os Asurini, que acompanham os 
embates relativos às tentativas de invasão das terras indígenas nesta região 
paraense e, especialmente, no atual contexto de expectativa e especulação em 
torno da construção da Usina Hidrelétrica de Belo-Monte.

7. Projeto financiado pela FAPESP (Processo 2008/58278-6).



Foram doze dias de pesquisa, acampando às margens do Igarapé Ipia-
çava, para localizar as antigas aldeias. A colaboração dos Asurini na determi-
nação dos locais de acampamento, na localização dos antigos assentamentos 
e na definição dos locais de prospecção foi crucial no andamento e resultados 
da pesquisa. Os velhos moradores das aldeias tinham uma memória muito 
precisa sobre a sua localização e a distribuição das estruturas e dos espaços 
domésticos e coletivos, cujas ruínas foram encontradas. Outro aspecto inte-
ressante nesta pesquisa colaborativa foi perceber que os assentamentos fica-
vam em locais visivelmente domesticados em termos da paisagem. Inúmeras 
espécies vegetais, como as cuieiras, bananeiras, limoeiros, urucuzeiros e pés 
de algodão, são comuns nos antigos e atuais assentamentos Asurini; eles, in-
clusive, revisitam estes locais antigos para coletar estes recursos. Além disso, 
a localização dos locais mais antigos de ocupação na T.I.Kuatinemu – por 
exemplo, a aldeia Taiuviaka, que foi a última aldeia Asurini pré-contato – foi 
realizada a partir da observação da vegetação e, especialmente, das chamadas 
capoeiras que se diferenciam da mata primária ou kaa ete. 

Ao longo do trabalho no Ipiaçava, localizamos quatro antigos assenta-
mentos e/ou acampamentos Asurini, todos situados sobre sítios arqueológicos 
pré-coloniais. Sobre cada um deles os Asurini do Xingu deram suas próprias 
interpretações e, inclusive, sobre os materiais arqueológicos encontrados em 
seu território. Esses achados são atribuídos a personagens míticos que perten-
cem ao seu universo cosmológico e/ou aos seus antigos ascendentes (bava), 
que teriam desaparecido em função de eventos catastróficos (por exemplo, 
dilúvio ou desmoronamento do firmamento). Assim, as bacias de polimento 
e os polidores em canaleta existentes nas oficinas líticas, bem como nos aflo-
ramentos rochosos ao longo do igarapé Ipiaçava, são interpretados por eles 
como sendo as marcas deixadas por Maira – entidade mítica –, no tempo em 
que a terra era mole, antes da catástofre que derrubou o firmamento sobre eles. 
Os vestígios cerâmicos, por sua vez, foram feitos por Anumaí, irmã dos xamãs 
primordiais e a primeira uiratimbé – dona do mingau –, que deixou o mundo 
dos homens por causa de um confronto com Tapijawara – ser sobrenatural 
monstruoso –, que tentou afogar os humanos com as águas do mundo subter-
râneo. Anumaí teria jogado suas vasilhas cerâmicas com paredes grossas em 
Tapijawara para fazê-lo voltar às profundezas, sendo que estas se quebraram 
restando apenas os cacos espalhados no chão. Nesse episódio, vários Asurini 
morreram e os restos de suas vasilhas cerâmicas, até os dias de hoje, estão 
espalhadas pela superfície da terra (Silva 2000 e 2002). Alguns cacos cerâmi-



cos podem pertencer a Tauwuma – ser sobrenatural –, que teria abandonado 
o mundo dos vivos depois que seu irmão matou seu amante, o qual aparecia 
para ela em forma de anta. Esses cacos são finos como os dos Asurini atuais, 
porém, eles só são encontrados junto à árvore do frutão, lugar onde Tauvuma 
mantinha relações sexuais com este homem-anta e lhe servia o mingau. Cada 
vez que ele consumia o mingau, o homem-anta quebrava a vasilha e Tauvuma 
precisava refazer suas vasilhas. Ao partir do mundo dos homens ela se trans-
formou em Tauva, retornando apenas em momentos rituais específicos que 
evocam o seu espírito (Müller 1990; Silva 2000, 2010).

Os Asurini incorporam o patrimônio arqueológico integrando-o ao 
cotidiano e à transmissão de conhecimentos, como materialização da exis-
tência e da presença de seus ancestrais e heróis míticos. Esta interpretação 
dos achados arqueológicos é um dos aspectos da manutenção da sua iden-
tidade, revitalizando constantemente sua memória. Portanto, comprovar 
continuidade histórica entre os Asurini e quem produziu tais vestígios ar-
queológicos é irrelevante para eles. Importante é o conteúdo simbólico que 
os vestígios do passado possuem no presente.

As experiências relatadas acima podem ser vistas como exemplos da 
inevitável tensão entre o pensamento científico ocidental e as interpreta-
ções e demandas indígenas sobre o patrimônio arqueológico e sobre a práti-
ca arqueológica em seus territórios. No entanto, isto não deve ser encarado 
como um problema, pois o fundamental é a percepção de que nem sempre 
os valores que nós arqueólogos atribuímos à pesquisa e aos achados são os 
mesmos atribuídos pelos indígenas. Normalmente, estes povos conectam 
os objetos arqueológicos às suas narrativas culturais e é isto que os torna 
significativos enquanto indicadores de identidade. São a tradição oral e a 
memória que embasam as interpretações indígenas sobre os mesmos. Neste 
sentido, esses objetos não falam apenas de acontecimentos no passado, mas 
são, também, testemunhos de realidades no presente. 

Assim, ao contrário da pesquisa arqueológica realizada sem interlo-
cução, onde o arqueólogo não constrói uma relação dialógica e não precisa 
alterar seus objetivos estabelecidos no gabinete, uma arqueologia em terra 
indígena geralmente precisa rever constantemente os diversos aspectos da 
pesquisa, da interpretação e do gerenciamento dos dados. Em outras pala-
vras, a pesquisa, a interpretação e a preservação do patrimônio arqueoló-
gico, nestes contextos, precisam ser desenvolvidas a partir de diferentes 
perspectivas. Como salientou Harris (2005:36):



Se os arqueólogos ou cientistas de outras disciplinas ocidentais desejam 
entender e se comunicar melhor com os povos indígenas, eles precisam 
estar abertos à idéia de que a ciência ocidental não é o único método a 
partir do qual o conhecimento pode ser criado; outros povos têm sido 
bem sucedidos em criar conhecimento com seus próprios métodos.

arqueologia em terra indígena e 
a legiSlação do Patrimônio arqueológico no braSil

Há vinte anos, Robert Layton editou o livro intitulado Who needs the 
past? para mostrar e refletir que não são apenas os arqueólogos que valorizam 
o conhecimento sobre o passado e que as razões para registrar e preservar os 
testemunhos são múltiplas. A mensagem deste livro continua atual e é cada 
vez mais premente para a Arqueologia expandir as fronteiras da disciplina, 
tanto em termos da pesquisa, como da interpretação e gerenciamento dos 
bens arqueológicos. No Brasil, este debate ainda não alcançou o destaque e a 
amplitude vivenciada nos fóruns internacionais, apesar dos constantes apelos 
dos diferentes coletivos indígenas e das reflexões e iniciativas de pesquisa de 
alguns arqueólogos interessados pelo problema da relação entre as práticas 
arqueológicas e as demandas das minorias (Silva 2002, 2009; Bastos 2007b; 
Eremites de Oliveira 2007; Funari 2008; Ferreira 2008). Neste sentido, é ur-
gente que seja feita uma profunda reflexão interdisciplinar, para abrir novos 
caminhos de pesquisa em terras indígenas no Brasil e, ao mesmo tempo, para 
repensar a legislação sobre o patrimônio arqueológico em tais contextos8.

Alguns autores reconhecem a criação da legislação de proteção do 
patrimônio arqueológico no Brasil como uma conquista da sociedade civil 
organizada e do poder público. Por outro lado, eles alertam que o avanço 
dos empreendimentos econômicos causará inexoráveis danos ao patrimô-
nio e que a arqueologia de contrato ou preventiva não poderá resgatar, pre-
servar e divulgar o patrimônio arqueológico em sua plenitude. Para evitar 
que a situação fique extrema e ocorra uma perda definitiva de bens culturais 
não renováveis, propõem o fortalecimento do compromisso ético do go-
verno e dos arqueólogos em ações de proteção e divulgação do patrimônio 

8. Esta preocupação com a legislação sobre o patrimônio em terras indígenas também está co-
locada na homepage da Sociedade de Arqueologia Brasileira. O editorial chama atenção para 
o fato de que, em se tratando de terras indígenas, a pesquisa é regida por legislações – FUNAI 
e IPHAN – que se ignoram mutuamente e, ao mesmo tempo, que não contemplam a pesquisa 
colaborativa e tampouco o gerenciamento dos bens arqueológicos pelos indígenas.



cultural junto à sociedade (Rodrigues 2006; Souza 2006; Silva 2007). Para 
outros autores, a consolidação de políticas públicas de gerenciamento do 
patrimônio arqueológico necessariamente deve ser conduzida a partir de 
posturas democráticas e de inclusão social, que levem em consideração as 
múltiplas apropriações deste patrimônio pelos coletivos (Eremites de Oli-
veira 2005; Bastos 2006, 2007a, 2007b; Funari e Robhran-González 2007). 

A legislação brasileira relativa ao patrimônio histórico e artístico nacio-
nal – destacando o Decreto Lei 25 de 30/11/1937, a Lei 3924 de 26/07/1961, 
a Portaria do SPHAN 07 de 01/12/1988, a Portaria do IPHAN 230 de 
17/12/2002 e a Portaria do IPHAN 28 de 31/06/2003 – organiza a proteção 
do patrimônio, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, 
trata da autorização/permissão para executar determinado projeto que afete 
direta ou indiretamente sítios arqueológicos, dispõe sobre os procedimentos 
para a obtenção de licenças ambientais e estudos de arqueologia preventiva 
e regula as ações de empreendimentos econômicos em áreas de importância 
arqueológica. Trata-se de uma legislação eficaz no ordenamento das ações 
de pesquisadores e empreendedores, mas que não inclui com clareza os dife-
rentes coletivos afetados pela pesquisa arqueológica como co-responsáveis 
pelo gerenciamento do patrimônio cultural. Os principais atores citados nos 
meandros terminológicos da jurisprudência são o poder público, os empre-
endedores e os cientistas. Assim, gostaria de destacar alguns artigos e pará-
grafos da legislação para exemplificar esta constatação e, ao mesmo tempo, 
comentar aspectos do texto que abrem possibilidades para interpretações fa-
voráveis para salvaguardar os direitos das populações indígenas de participar 
efetivamente do gerenciamento do patrimônio arqueológico em suas terras. 

decreto lei nº 25 de 30/11/1937:
caPítulo 1

Art. 1º- Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja 
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico (grifo meu).

Comentário: Os povos indígenas devem ser incluídos como coleti-
vos (públicos) que têm interesse e posicionamento na conservação e valo-
ração do patrimônio cultural, incluindo o arqueológico. 



§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pela Natureza, ou agenciados 
pela indústria humana (grifo meu).

Comentário: As populações indígenas dão significado e valor aos 
monumentos naturais, sítios e paisagens. A conservação disso é, na maioria 
das vezes, condição para a manutenção de sua identidade. Portanto, nas 
pesquisas arqueológicas em terra indígena é fundamental considerar este 
aspecto do patrimônio imaterial, onde monumentos naturais, paisagens e 
sítios se misturam em uma mesma trama de significações.

Art. 4º - O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
possuirá quatro Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a 
que se refere o Art.1º desta lei, a saber:
§ 1º - No Livro Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as 
coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
ameríndia e popular e bem assim as mencionadas no § 2º do citado 
Art. 1º (grifo meu).

Comentário: Em contextos de pesquisa em terra indígena as cate-
gorias de arte arqueológica, etnográfica e ameríndia não se constituem em 
entidades diferenciadas entre si, pois são (re) apropriadas pelas populações 
dentro de um mesmo código de significados. Neste caso, torna-se funda-
mental a pesquisa arqueológica colaborativa, cuja orientação teórico-meto-
dológica busque reconhecer e apreender a articulação destas categorias de 
objetos pelos indígenas.

Lei nº 3924 de 26/07/1961
Art. 1º - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de quaisquer 
natureza existentes no território nacional e todos os elementos que 
neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, 
de acordo com o que se estabelece o Art. 180 da Constituição Federal 
(grifo meu).
Art. 8º - O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, 
em terras de domínio público ou particular, constitui-se mediante 



permissão do Governo da União, através da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo o 
proprietário ou possuidor do solo (grifo meu).

 Comentário: Nos dois artigos fica evidente a preeminência do Po-
der Público com relação à guarda e proteção do patrimônio, bem como 
na autorização da pesquisa arqueológica em terras de domínio público ou 
particular; portanto, incluindo as terras indígenas que são propriedades da 
União. Neste caso, cabe ao Estado garantir aos povos indígenas o direito 
de se manifestarem com relação às pesquisas arqueológicas em suas terras.

Art. 9º - O pedido de permissão deve ser dirigido à Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional acompanhado de indicação 
exata do local, do vulto e da duração aproximada dos trabalhos a serem 
executados, da prova de idoneidade técnico-científica e financeira do 
requerente e do nome do responsável pela realização dos trabalhos 
(grifo meu).

Comentário: A permissão para a pesquisa arqueológica está condi-
cionada ao reconhecimento da idoneidade técnico-científica do requerente 
e responsável pelos trabalhos. No caso de pesquisas arqueológicas em ter-
ras indígenas é necessário contemplar, também, o saber indígena, pois ele 
é imprescindível para a realização de uma pesquisa colaborativa que vise 
uma construção multicultural do conhecimento.

Art. 11º - Desde que as escavações e estudos devam ser realizados 
em terreno que não pertença ao requerente deverá ser anexado ao seu 
pedido o consentimento escrito do proprietário do terreno ou de quem 
esteja em uso e gozo desse direito (grifo meu)

 Comentário: Em se tratando de pesquisas em terras indígenas, seus 
moradores devem ser consultados sobre o seu interesse pela pesquisa, pois 
apesar das terras pertencerem à União, eles têm o usufruto das mesmas.

Art. 17º - A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica 
ou pré-histórica constituem, em princípio, direito imanente ao Estado 
(grifo meu).



Comentário: Se o direito da salvaguarda dos bens arqueológicos é 
imanente ao Estado, cabe a ele garantir às populações indígenas o direito 
de salvaguardar o patrimônio arqueológico em suas terras.

Portaria SPHAN nº 7 de 01/12/1988
Art. 7º - As permissões e autorizações devem ser revalidadas a cada 
dois anos, contados da data de emissão do respectivo instrumento.
§ único – Salvo motivo justificado e a critério exclusivo do SPHAN, as 
permissões e autorizações só serão renovadas mediante a apresentação 
dos relatórios técnicos e a comprovação de que as informações 
científicas estão sendo divulgadas (grifo meu).

Comentário: É preciso realizar uma avaliação e um debate aprofun-
dados sobre os resultados de todas as ações que envolvam terras indígenas. 
Os projetos, relatórios e processos encerrados, ainda não foram devida-
mente avaliados e refletidos, tanto pela Sociedade de Arqueologia Brasi-
leira  (SAB), como pelas minorias, a fim de estabelecer parâmetros éticos 
comuns de ação nestes contextos.

Portaria IPHAN nº 230 de 17/12/2002
Art. 1º - Nesta fase (obtenção de licença prévia EIA/RIMA) dever-
se-á proceder à contextualização arqueológica e etnohistórica da área 
de influência do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo 
de dados secundários e levantamento arqueológico de campo (grifo 
meu).

Comentário: Nas ações em terras indígenas faz-se necessário reali-
zar também uma contextualização etnográfica, considerando que a legisla-
ção determina o levantamento exaustivo de dados secundários. Além disso, 
é preciso entender o levantamento exaustivo como denso e aprofundado, o 
que implica em um tempo de pesquisa longo, que não deve ser condiciona-
do às pressões dos empreendedores.

Art. 6º § 8º - No caso de destinação de guarda do material arqueológico 
retirado nas áreas, regiões ou municípios onde foram realizadas 
pesquisas arqueológicas, a guarda destes vestígios arqueológicos deverá 



ser garantida pelo empreendedor, seja na modernização, na ampliação, 
no fortalecimento das unidades existentes, ou mesmo na construção de 
unidades museológicas específicas para o caso (grifo meu).

Comentário: No caso da pesquisa em terras indígenas, a salvaguarda 
do patrimônio arqueológico nestes próprios contextos poderia ser garantida 
com o investimento na construção e manutenção de museus indígenas, uma 
instituição que cada vez mais vem sendo reivindicada por estas populações.

Art. 7º - O desenvolvimento dos estudos arqueológicos acima descritos, 
em todas as suas fases, implica trabalhos de laboratório e gabinete 
(limpeza, triagem, registro, análise, interpretação, acondicionamento 
adequado do material coletado em campo, bem como programa de 
Educação Patrimonial), os quais deverão estar previstos nos contratos 
entre os empreendedores e os arqueólogos responsáveis pelos estudos, 
tanto em termos de orçamento quanto cronograma (grifo meu).

Comentário: Os programas de “educação patrimonial”, em contextos 
de pesquisa em terras indígenas, tornam-se inócuos se não contemplarem os 
modos de construção de conhecimento indígena. Assim, é imprescindível a 
participação indígena desde o início do processo de elaboração do projeto, 
até a realização da pesquisa arqueológica, para que, assim, ocorra uma edu-
cação no sentido correto do termo, ou seja, uma aprendizagem conjunta.

Portaria IPHAN 28 de 31/06/2003
Considerando as enormes perdas da base finita do Patrimônio Cultural 
Arqueológico ocorrida com a implantação de Usina Hidrelétrica no Brasil;
Considerando a necessidade de reparar, minimizar e mitigar os 
impactos negativos potencialmente causados pela implantação dos 
referidos empreendimentos.

Comentário: A legislação reconhece que os empreendimentos eco-
nômicos causam danos e perdas ao patrimônio cultural e arqueológico. Nas 
terras indígenas estas perdas são, quase sempre, irreparáveis. Portanto, é 
necessário garantir a participação destas populações durante os trabalhos 
de arqueologia preventiva, para decidir como mitigar os impactos destes 
empreendimentos.



Os comentários deixam claro que a questão crucial na salvaguarda 
dos direitos indígenas, com relação ao gerenciamento do patrimônio ar-
queológico das suas terras, não diz respeito exclusivamente à legislação, 
mas ao modo como a mesma é interpretada e aplicada pelos envolvidos no 
problema (p.ex. poder público, legisladores, empreendedores, arqueólogos 
e indígenas). 

Em 2007, o IPHAN avançou com uma proposta de democratização 
das políticas de proteção do patrimônio arqueológico. Uma das mesas temá-
ticas do I Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueológico 
Pan-Amazônico foi dedicada à Preservação do Patrimônio Arqueológico 
em Terras Indígenas. Participaram arqueólogos, o poder público e repre-
sentantes indígenas, expondo e debatendo suas experiências e pontos de 
vista a respeito da problemática. Um resultado positivo foi a elaboração de 
uma Moção de Encaminhamento, dando os primeiros passos na identifica-
ção de questões relevantes para a elaboração de diretrizes éticas, científicas 
e multiculturais de pesquisa e gerenciamento do patrimônio arqueológico 
em terras indígenas. Além disso, o documento recomenda uma série de 
ações que deveriam ser conduzidas para formular uma legislação específica 
para a atuação nestes contextos (Robrahn-González e Migliacio 2008). Se 
outras iniciativas semelhantes forem realizadas e as ações propostas forem 
efetivadas de fato, tanto o regate e a interpretação do patrimônio arqueo-
lógico terá um perfil multivocal e multicultural, como a sua preservação e 
divulgação poderão ter maior eficiência. 

Não podemos esquecer que as populações indígenas têm um histórico 
de lutas pelo seu direito à auto-determinação e que isto está traduzido em 
uma legislação específica, garantida pela Constituição de 1988. Todas as 
ações em terras indígenas, portanto, devem estar de acordo com as dire-
trizes da política indigenista – e isto deve incluir a pesquisa arqueológica. 

Assim, mesmo que existam dois conjuntos de legislações que, 
aparentemente, se ignoram – como sugere o editorial da homepage da 
Sociedade de Arqueologia Brasileira  –, cabe aos arqueólogos que irão 
trabalhar em terras indígenas “ter ciência” de ambas e desenvolver suas 
pesquisas cumprindo as distintas legislações. Além disso, eles têm o de-
ver de seguir o código de ética da SAB, que estabelece os parâmetros de 
seu compromisso profissional com a sociedade em geral, incluindo as 
sociedades indígenas.



concluSão

Diante do exposto acima ficaram as seguintes perguntas: como esta-
belecer a troca de conhecimentos entre os arqueólogos e os coletivos in-
dígenas, diante das determinações que regem a prática científica? Como 
garantir a participação indígena no gerenciamento do patrimônio arqueoló-
gico em suas terras, considerando a legislação?

Como vimos no relato das experiências de arqueologia em terras indí-
genas, o patrimônio arqueológico é visto como parte da história e reafirma-
ção das identidades destas populações, integrando passado, presente e futuro. 
Em contextos indígenas, portanto, a investigação arqueológica precisa fazer 
um esforço para abandonar suas concepções “etnocêntricas” sobre o passado 
e a memória, considerando a diversidade e o pluralismo destas concepções 
na interpretação e apropriação do patrimônio cultural. O patrimônio arqueo-
lógico, embora material, é inextricavelmente ligado ao patrimônio imaterial. 
Portanto, as políticas de preservação do patrimônio cultural nas terras indíge-
nas precisam contemplar as percepções indígenas sobre a relação entre patri-
mônio arqueológico, memória e identidade cultural. Não podemos esquecer 
que a memória é um exercício de lembranças e esquecimentos seletivos e que 
a construção das identidades é fluida e situacional. 

Neste sentido, o arqueólogo que trabalha em terra indígena precisa exer-
citar sua sensibilidade para lidar com as flutuações da memória e da identidade 
destas populações. Ele precisa estar bem preparado teórica e metodologica-
mente para poder atuar com a devida competência nestes contextos, pois se 
trata de uma prática arqueológica diferenciada que não pode ser aprendida ex-
clusivamente nos manuais. Ela pressupõe a interação com os povos indígenas 
e a construção de uma relação de confiança mútua. Nas palavras do índio Hopi, 
chamado Kuwanwisiwma (2008), “colaboração significa igualdade, respeito 
e reciprocidade”. Esta é a resposta para as perguntas que suscitei neste texto.
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História antiga e usos do passado, de Glaydson José da Silva

História antiga: contribuições brasileiras, de Pedro Paulo A. Funari, Glaydson José da Silva, Adilton 

Luís Martins - organizadores

A arte dos regimes totalitários do século XX, de Vanessa Beatriz Botulucce

Brasil Central: 12.000 anos de ocupação humana no rio Tocantins, de Walter Fagundes Morales

Cultura militar e de violência no mundo antigo, de Luiz Alexandre Solano Rossi

Arqueologia da repressão e da resistência: América Latina e ditaduras, de Pedro Paulo A. Funari e 

Maria Aparecida de Oliveira Silva - organizadores

Identidades fluidas no judaísmo antigo e no cristianismo primitivo, de Paulo Augusto de Souza No-

gueira, Pedro Paulo A. Funari, John J. Collins - organizadores

Arestas do Poder, de Adilton Luís Martins

Geoarqueologia de um sambaqui monumental, de Ximena S. Villagran

Entre ilhas e correntes, de Aline Vieira de Carvalho

Sexo e violência: realidades antigas e questões contemporâneas, de José Geraldo Costa Grillo, Renata 

Senna Garraffoni, Pedro Paulo A. Funari - organizadores

Patrimônio cultural no Brasil e na Argentina: estudos de caso, de Lúcio Menezes Ferreira, Maria 

Letícia Mazzucchi Ferreira e Mónica B. Rotman - organizadores




