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Missões, um espaço no tempo, é terra de fronteira que ultrapassa a 
territorialidade dos marcos nacionais. É paisagem de memória que remete 
a registros no tempo (...) (Pesavento, 2007, p.51). 
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1. ANTECENDENTES  
 
 
Realizou-se, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2009, a 
Reunião Técnica Brasil – Argentina de Itinerários Culturais do MERCOSUL.  
 
Realizada sob os auspícios do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN, do Ministério da Cultura, contou com a participação de representante da 
Diretoria Nacional de Patrimônio e Museus da Secretaria de Cultura da Presidência da 
Nação Argentina e de representantes do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional da República Federativa do Brasil. Participaram também do evento, pelo lado 
brasileiro, representantes da Diretoria de Relações Internacionais do Ministério da 
Cultura e da Divisão de Assuntos Multilaterais Culturais do Ministério de Relações 
Exteriores. O encontro contou, ainda, com a presença de consultora técnica, designada 
pelo Escritório de Representação da UNESCO junto ao MERCOSUL. 

O objetivo da Reunião Técnica foi formular, a partir das experiências da Argentina e do 
Brasil, proposta a ser apresentada para os demais parceiros da região, com vistas a 
incentivar a identificação e valorização de itinerários culturais – inclusive no meio 
turístico - que possam resultar em importante via de integração cultural regional. 

Considerando os valores expressos na Convenção para a Proteção do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural, de 1972, e os princípios da Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003 e da Convenção sobre a Proteção e Promoção 
da Diversidade das Expressões Culturais, todas da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, bem como da Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2005; 

Tendo em vista os objetivos da Carta de Brasília, documento regional dos Comitês do 
ICOMOS do Cone Sul sobre Autenticidade, de 1995, que estabeleceu a valorização da 
tradição cultural de nossos povos como base da busca de nossa identidade histórica; 

Reafirmando os ideais presentes na Carta de Itinerários Culturais do Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS, aprovada em Quebec -  
Canadá, em 2008, que define os Itinerários Culturais como resultado e reflexo dos 
movimentos interativos de pessoas, bem como dos intercâmbios multidimensionais, 
contínuos e recíprocos, de bens, idéias, conhecimentos e valores entre povos, países e 
regiões; 

Considerando as resoluções da III Reunião Intermediária do Comitê Coordenador 
Regional, realizada em Cochabamba – Bolívia, em 2006, sobre a necessidade de criar e 
implementar um programa intersetorial e multidisciplinar para a valorização dos 
corredores culturais nas zonas de fronteira; 
 
Considerando, ademais, que a XXIII Reunião de Ministros da Cultura do MERCOSUL, 
realizada no Rio de Janeiro, em 2006, adotou as resoluções da III Reunião Intermediária 
do Comitê Coordenador Regional; 
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Tendo em vista a recomendação adotada na XXVI Reunião de Ministros da Cultura do 
MERCOSUL realizada em Buenos Aires, em 2008, de apresentar o desenho dos 
itinerários culturais junto ao Comitê Técnico de Patrimônio Cultural do MERCOSUL; 
 
Considerando que a XI Reunião do Comitê Técnico de Patrimônio Cultural do 
MERCOSUL, realizada no Rio de Janeiro, em 2008, na qual o Brasil e a Argentina se 
comprometeram a detalhar uma proposta sobre itinerários culturais do MERCOSUL 
para ser apreciada pelos demais países da Região;  
 
Considerando que a XXVII Reunião de Ministros da Cultura do MERCOSUL, realizada 
no Rio de Janeiro, em 2008, reafirmou a disposição de efetivar ações concretas de 
integração cultural no âmbito do MERCOSUL, entre as quais a implementação do 
projeto de valorização dos itinerários culturais da região; 
 
Conscientes, por fim, de que os itinerários culturais não só favorecem a comunicação e 
a compreensão entre os povos, como também a cooperação, tendo em vista a 
conservação, salvaguarda e valorização do patrimônio cultural da Região; 
 
As delegações acordaram elevar à consideração da I Reunião da Comissão de 
Patrimônio Cultural do MERCOSUL o respectivo anteprojeto para sua aprovação.  
 
 
2. CONCEITUAÇÃO 
 
 
Considerando as reflexões sobre as novas categorias de bens culturais que estão sendo 
discutidas no âmbito internacional, como são as paisagens culturais1 e os itinerários 
culturais, o projeto se volta para este último conceito. 
 
O conceito de Itinerário Cultural se refere a caminhos que ao longo do tempo exerceram 
sua influência cultural mediante a transculturação, e que produziram outros meios de 
expressão, diversos aos que na sua origem existiram em cada lugar.  E tal como foi 
estabelecido pelo Comitê Internacional de Itinerários Culturais do ICOMOS, seu 
significado por ser entendido como: “não é somente a soma de diversos elementos: 
lugarejos, paisagens culturais, sítios, senão que realmente incorpora o espírito intangível 
e histórico que une a estes elementos em um todo2”.  É um espaço físico definido pelo  
trajeto de um caminho que durante um longo período de tempo foi percorrido em ambos 
sentidos (de ida e de volta) e nele se produziram novas expressões culturais. Isto confere 
uma visão holística que enfatiza, a partir das distintas identidades, o trabalho conjunto 
pela identidade regional desde a diversidade e pluralidade da América do Sul. 
                                                
��� Los Paisajes Culturales representan obras combinadas de la naturaleza y del hombre  que ilustran la 

evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos en el paso de los años, bajo diversas 
influencias naturales, sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas. El paisaje 
cultural refleja variedad de manifestaciones interactivas hombre-entorno natural; técnicas de uso de 
materiales considerando los límites del espacio natural en el cual se establece, por ejemplo, como es 
el uso de la tierra para edificaciones en sus diversas concepciones y considera fenómenos intangibles 
relacionados al elemento natural mas que a sus trazos culturales tangibles.��

��� ICOMOS-CIIC Scientific Meeting - Madrid, 4 December, 2002. “The conceptual and substantive 
independence of cultural routes in relation to cultural landscapes” Considerations and 
Recommendation Submitted to the ICOMOS 13th General Assembly at its plenary session held on 5 
december  2002, morning.�
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Diferentemente, o termo Rota Cultural – exceto em sua tradução ao idioma inglês -, 
limita-se a percursos desenhados na atualidade que em sua maioria utilizam as novas 
vias de comunicação e pelas quais é possível encontrar bens patrimoniais que nao 
necessariamente estiveram unidos por um Itinerário.  Ainda que seu valor possa ser 
considerável, o sentido de itinerário nesse percurso se distancia das definições antes 
mencionadas. 
 
Um Itinerário Cultural se converte frequentemente em uma rede de caminhos que, 
embora tenha tido um eixo central, a rota eleita pôde deslocar-se em diversos pontos ao 
longo do tempo e segundo a capacidade de conhecimento do território.  Desta forma, 
seu desenvolvimento temporal e espacial, permite uma interpretação mais precisa da 
historia.  Muitas vezes a perda total ou parcial de trechos ou marcas do trajeto leva à 
fragmentação da mensagem cultural e impossibilita a leitura sistêmica do território.  A 
reinterpretação das vocações que o itinerário teve e tem – enquanto algo dinâmico e 
evolutivo – constitui um valor agregado para a valoração da pratica de turismo cultural 
sob um controle de impactos negativos. 
 

 
3. OBJETIVOS 
 
 

1. Promover a integração dos valores culturais compartilhados como una via para a 
integração e o diálogo intercultural dos países da Região; 

2. Valorizar as heranças e características culturais comuns dos países da Região, 
priorizando sua dimensão social; 

3. Fomentar o conhecimento sobre a diversidade cultural da Região para 
compreender melhor a idiosincrasia de seus povos;  

4. Revalorizar o patrimônio comum já reconhecido e ainda aquele que não foi 
ainda como componente de os itinerários culturais; 

5. Gerar conhecimento e informação sobre os processos históricos de ocupação do 
território da Região; 

6. Identificar itinerários culturais da Região para convertê-los em projetos 
concretos de desenvolvimento regional sustentável; 

7. Fomentar ações articuladas e sustentáveis de preservação e salvaguarda do 
patrimônio cultural e valorização turística dos itinerários culturais; 

8. Proporcionar condições para fomentar a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades detentoras do patrimônio existente na Região. 

 
 
4. JUSTIFICATIVAS 
 
 
A presente iniciativa se apoia nas decisões tomadas pelos Ministros de Estado da 
Cultura do MERCOSUL, estabelecidas em 2006, com vistas a desenvolver instrumentos 
efetivos de integração, intercâmbio de experiências e cooperação regional, a partir do 
patrimônio cultural.  Neste sentido, o MERCOSUL Cultural se converte em uma ponte, 
sendo a Cultura e o Patrimônio, veículos de integração fundamental. 
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Por outro lado, os organismos internacionais como a UNESCO, o Comitê do Patrimônio 
Mundial, o ICOMOS, o ICOM3, entre outros, desenvolvendo documentos que nos 
propõem um desafio, neste mundo globalizado, de desenvolver projetos regionais que 
promovam o patrimônio cultural e ao mesmo tempo se convertam em alavancas para o 
desenvolvimento das comunidades envolvidas nos sítios patrimoniais. 
 
Desta maneira, os Itinerários Culturais transcendem a escala do elemento isolado e do 
conjunto de imóveis e abrangem o território, os paisagens culturais, os caminhos, os 
roteiros, os sítios arqueológicos, as cidades, dentro de uma perspectiva sistêmica que 
utiliza o patrimônio cultural como um instrumento para seu reconhocimento e distinção. 
 
A evolução das idéias e uma visão cada vez mais dinâmica do patrimônio cultural, 
somados à resignificação de valores como o entorno e o território, justifica que a Região 
introduza essa nova categoria, que foi adotada nas Diretrizes Operacionais de 2005 da 
Convenção do Patrimônio Mundial (Anexo 3), reforçando vias históricas de 
comunicação que deixaram vestigios cujas mensagens ainda hoje, no Século XXI, estão 
vigentes. 
 
Assim, os países do MERCOSUL consideram que estes Itinerários Culturais que 
surgiram deliberadamente da vontade de nossos antepassados para alcançar um objetivo 
concreto, hoje, devem ser revalorizados e resignificados como fonte de coesão e 
integração cultural. 
 
O desenvolvimento do Projeto de Itinerários Culturais do MERCOSUL busca atender à 
necessidade de produzir conhecimento sobre os bens de valor patrimonial, resultantes de 
processos históricos, através de ciclos econômicos, em diversos ecossistemas 
compartilhados pelos países da Região, a fim de legitimá-los e certificá-los como 
destinos patrimoniais, ou seja, destinos turísticos culturais. 
 
Por último, entendendo que não há futuro sem passado, este projeto comum permitirá 
legar esta singular herança às futuras gerações. 
 
 
5. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 
 

1. Organizar Base de Datos, registro de imagens e vídeos que evidenciem os 
distintos estudos e projetos desenvolvidos pelos vários países nos contextos a 
serem reconhecidos como itinerários culturais; 

2. Estabelecer as bases da cooperação nacional e internacional a partir de pautas 
culturais comuns; 

3. Destacar que os Itinerários Culturais auxiliarão a ressaltar expressões de caráter 
regional e também de caráter universal, pela sua transcendência e aporte; 

4. Envolver todas as áreas da Cultura e propor uma articulação equilibrada e 
efetiva para construir a identidade e a memória cultural regional; 

5. Promover as articulações necessárias entre as áreas de Cultura e Turismo com a 
finalidade de considerar o Patrimônio Cultural como um recurso imprescindivel 
do Turismo Cultural, que conduz ao desenvolvimento turístico sustentável; 

                                                
��� �����	��
���
���������
���������
���
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6. Buscar a transversalidade no desenvolvimento dos Itinerários Culturais, tendo 

presente as escalas do território, do meio ambiente e do entorno, de forma 
integrada. 

 
 
6. LINHAS DE AÇÃO 
 
6.1. Identificação de Itinerários Culturais 
 
 
É fundamental, a partir da identificação global do Itinerário e de seus diversos tramos4, 
acompanhada da execução de inventários dos bens por ele abrangidos, realizar um 
diagnóstico da situação que sirva para a posterior elaboração de um plano estratégico 
destinado a sua salvaguarda e conservação.  
 
O referido plano deve incluir, necessariamente, medidas dirigidas a promover o 
conhecimento e a consciência social sobre o Itinerário Cultural e a despertar o interesse 
das entidades públicas e dos particulares. Igualmente, requer a adoção de medidas que 
garantam uma atuação coordenada e instrumentos legais específicos para a proteção, 
uso e gestão de todos os seus componentes, posto que são partes substantivas do valor e 
do significado do Itinerário Cultural em seu conjunto. 
 
Os atuais limites nacionais extrapolam os períodos da presença espanhola e portuguesa 
nesse território. Os caminhos que foram percorridos originalmente pelos antigos 
habitantes e pelos colonizadores da América, hoje, adquiriram um valor agregado devido, 
em grande parte, a novas funcionalidades e significados.  Considera-se, portanto, que a 
dinâmica da apropriação social do território que vai imprimindo novos usos e 
simbologias, é um valo cultural tão importante como os originais e se agregam aos pré-
existentes em um continum. 
 
É comum que os caminhos modifiquem certos percursos, pelo que é necessário 
selecionar estudos e pesquisas para definir os caminhos e sua temporalidade, e realizar 
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uma atualização e complementação dos inventários existentes sobre o referido 
patrimônio. 
 
Com a intenção de estabelecer um método de abordagem comum, sugerem-se algumas 
ações a seguir: 
 
1. Avaliar as pesquisas existentes e aquelas em curso; 
2. Revisar a informação planimétrica e cartográfica à disposição e acordar critérios 

comuns para o georreferenciamento da documentação (GIS); 
3. Realizar trabalho de campo para reconhecimento do território, levantamentos de 

informação complementar, entre outros; 
4. Comprovar a documentação preliminar; 
5. Definir a morfologia do caminho e seus componentes; 
6. Distinguir a temporalidade do percurso; 
;�� Realizar os processos legais para alcançar a proteção desse patrimônio cultural;�
:�� Articular planos, programas e projetos com Turismo, Desenvolvimento e 

Ordenamento Territorial.�
 
6.2. Articulações e Fomento à Cooperação Internacional do Projeto 
 
O desenvolvimento do Projeto de Itinerarios Culturais do MERCOSUL pressupõe um 
esforço de articulação regional importante, ao menos de caráter bilateral no momento de 
propor e implementar itinerários culturais a escala regional. 
 
Para sua implementação, é necessária a realização das seguintes atividades: 
 

1. Reuniões/Oficinas Estratégicas 
 

- Reunião de especialistas e de gestores das áreas protegidas no tema das Missões 
Jesuítico-Guaranis da Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai e Uruguai: 

 
Objetivos:  

a) reunir os relatórios de diagnóstico de situação em cada país, os quais 
proporcionarão textos, planimetria histórica, fotografias e bibliografia. 
Também serão informados os projetos e planos já realizados ou em 
curso, o trabalho de Universidades nacionais e estaduais, bem como 
européias na temática; 

b) reunir os relatórios sobre a gestión das áreas protegidas para avaliação 
das condições de conservação e gestão do bem; 

c) difundir esses relatórios no portal do MERCOSUL Cultural em um link 
específico e nos portais das áreas de Cultura dos países envolvidos; 

País anfitrião: Argentina (a confirmar) 
Lugar da reunião: Centro de Interpretação Criativa San Ignacio, Missão 
Jesuítico-Guarani de San Ignacio Miní, Província de Misiones. 
Data prevista: abril de 2009. 
 

- Reunião com representantes técnicos dos países da Comissão de Patrimônio 
Cultural do MERCOSUL e das Secretarias ou Ministérios Nacionais de Turismo 
dos países envolvidos: 
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Objetivos:  
a) articular o projeto com as iniciativas das áreas de turismo 

correspondentes para fomentar a convergência dos aspectos conceituais, 
instrumentais e operacionais com vistas a ressaltar os valores 
patrimoniais e turísticos dos itinerários culturai da Região; 

b) realizar um diagnóstico das fortalezas e debilidades do equipamento de 
apoio e infraestrutura turística existente na Região, bem como analisar a 
oferta e a demanda existente, avaliando os possíveis impactos com o 
desenvolvimento do projeto e a instituição das medidas preventivas 
necessárias para assegurar a adequada capacidade de acolhida turística 
dos recursos naturais e culturais em função da valorização dos itinerários 
culturais correspondentes; 

c) intercambiar idéias sobre a situação turística da Región das Missões 
Jesuítico-Guaraníes. 

País anfitrião: a definir. 
Lugar da reunião: a definir. 
Data prevista: maio de 2009. 

 
- Reunião entre os representantes da Comissão de Patrimônio Cultural do 

MERCOSUL e os de cooperação internacional e relações exteriores do 
MERCOSUL: 

 
Objetivos:  

a) ajustar as estratégias de ação e adoção da metodologia comum para o 
desenvolvimento do Projeto; 

b) decidir quanto às distintas etapas a abordar, os prazos e os períodos das 
execuções parciais, conformando o cronograma de trabalho para 
2009/2012. 

País anfitrião: Paraguai (sugerido) 
Lugar da reunião: Assunção 
Data prevista: junho de 2009, articulada com a reunião da CCR – Comissão de 
Coordinação Regional do MERCOSUL, na Presidência Pro-Tempore Paraguaia. 

 
2. Definição de Linhas de Financiamento: 

 
Para o desenvolvimento do Projeto de Itinerários Culturais do MERCOSUL se buscará 
contar com as seguintes possibilidades de financiamento: 
 

1. Orçamento ordinário das áreas de Cultura, Patrimônio, Turismo e Relações 
Exteriores dos países envolvidas no desenvolvimento do Itinerário Cultural 
correspondente; 

2. Contribuição da UNESCO no caso de Itinerário Cultural que inclua um bem ou 
bens declarados Patrimônio Mundial e/ou Patrimônio Imaterial da Humanidade; 

3. Contribuição de organismos multilaterais regionais como a OEI – Organização 
dos Estados Iberoamericanos, no âmbito da Carta Cultural Iberoamericana, e a 
OEA – Organização dos Estados Americanos, no âmbito do Comitê 
Interamericano de Cultura – CIC, a partir de seus fundos destinados a promover 
a cultura na Região; 

4. Subvenções de Agências de Cooperação Internacional, como a AECID – 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a 
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GTZ – Agência de Cooperação Técnica Alemã; dos Institutos Italianos de 
Cultura nos distintos países da Região; do IILA – Instituto Ítalo-
Latinoamericano; do Instituto Andaluz do Patrimônio Histórico – IAPH, dentre 
outras; 

5. Mecenato Cultural junto às Empresas Públicas e Privadas dos países envolvidos 
no desenvolvimento e valorização de Itinerários Culturais na Região, segundo 
suas legislações nacionais. 

 
Além disso, deverá ser considerada a possibilidade da contribuição do FOCEN – Fundo 
para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (criado pela Decisão CMC nº 45/04, 
art. 2º, § 3º), tendo em vista sua destinação a projetos de coesão e desenvolvimento 
social em zonas de fronteira e considerando especialmente os casos onde sejam 
requeridos um aporte fundamental para iniciar as ações básicas junto aos organismos 
nacionais. 
 

3. Articulações Institucionais 
 
Os representantes das áreas técnicas dos organismos nacionais da Região responsávies 
pela gestão do patrimônio cultural assumirão os aspectos técnicos no momento da 
formulação e implementação dos projetos de itinerários culturais do MERCOSUL dos 
quais o seu país participe.  

 
Os representantes da área de cooperação internacional dos organismos nacionais 
responsáveis pela gestão do patrimônio cultural, de cultura e de relações exteriores dos 
países da Região buscarão articular as possibilidades de financiamento externo, de 
mobilização de apoio institucional multilateral e bilateral e de intercâmbio de 
especialistas, reforçando as capacidades institucionais para o desenvolvimento dos 
projetos de itinerários culturais do MERCOSUL dos quais o seu país participe. 

 
Propõe-se como Projeto-Piloto:  

 
- Itinerário Cultural na Região das Missões Jesuítico-Guarani.  

 
Também se propõe promover o intercâmbio de idéias sobre a viabilidade de 
desenvolvimento de outros itinerários culturais como: 
 

- Itinerário Cultural do Pampa (Rascunho) – Anexo II; 
 
- Itinerário Cultural da Erva Mate (Rascunho) – Anexo III. 

 
 
7. ITINERÁRIO CULTURAL NA REGIÃO DAS MISSÕES JESUÍTICO-

GUARANI  
 

Reconhecendo que os países do MERCOSUL trabalharam e vem desenvolvendo planos 
e programas para a gestão, conservação e desenvolvimento da região Jesuítica-Guarani, 
consideramos que é recomendável a socialização, coordenação e articulação de todos 
estes elementos para desenvolver um Projeto-Piloto de alcance regional, que poderia 
denominar-se “Itinerário Cultural da Região das Missões Jesuítico-Guarani”. 
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Retomando as linhas para a metodologia comum, indicada no item 6.1., torna-se  
necessária uma série de ações, como: 
 
7.1. Leitura dos parâmetros básicos da categoria de Itinerários Culturales e sua 
tradução na região das Missões Jesuítico-Guarani: 
 

- a distinção do caminho físico – o trajeto; 
 
- os elementos que o conformam; 
 
- os aspectos imateriais que lhe conferem significados. 

 
7.2. Desenvolvimento de atividades para acompanhar essa leitura: 
 
  7.2.1. Caracterização do Território: estudos e levantamentos 

  

7.2.1.1. Caracterização Histórico-cultural 
a) Pesquisas históricas: referentes à ocupação do território das Missões; 

b) Levantamentos bibliográfico, documental, cartográfico e iconográfico: 
referente ao período missioneiro; 

c) Arqueologia: estudos de arqueologia da paisagem; inventário e pesquisas 
arqueológicas visando identificar e localizar os remanescentes das antigas 
reduções e outras estruturas associadas (rotas, caminhos, fazendas, estâncias, 
fontes, pedreiras, olarias, fundições, ervais, campos, etc); 

d) Arquitetura: inventários das estruturas remanescentes do sistema 
reducional, da arquitetura vernácula de ocupação do território pós o período 
Missioneiro (estruturas de pedra provenientes das reduções), das tipologias 
arquitetônicas referentes aos processos culturais de ocupação; 

e) Bens Móveis: inventário da imaginária missioneira, estudos iconográficos; 

f) Levantamento dos elementos estruturadores do Itinerário: 
remanescentes, vestígios, estruturas, edificações e equipamentos, 
identificação dos caminhos e rotas históricos de circulação pelo território; 

g) Identificação das referências culturais imateriais: inventários para 
identificar os saberes (culinária, ofícios, artesanato, etc), formas de 
expressão (música, arte, literatura, etc), celebrações (festas, ritos, etc) e os 
lugares referenciais dessas práticas;  

h) Percepção antropológica: habitantes, visitantes, grupos sociais, 
instituições. 

 

7.2.1.2. Caracterização Ambiental  

a) Levantamento dos elementos naturais: definição das zonas ambientais 
definidas como os biomas e matas, levantamento das espécies vegetais e das 
espécies faunísticas; 

b) Levantamentos Físicos: estudos geomorfológicos, hidrológicos e 
geológicos; 



 12

c) Levantamentos de uso e ocupação do solo: caracterização de uso do solo 
por tipologias funcionais e econômicas; 

d) Percepção ambiental: percepções visuais. 

 

7.2.1.3 Caracterização Sócio-econômica 
a) Estudos sócioeconômicos: caracterização do desenvolvimento econômico 

do território; 

b) Parcelamento do solo e seus níveis econômicos: identificação de pequenas, 
médias e grandes propriedades rurais e seus impactos sobre os elementos de 
valoração; 

c) Levantamento do potencial turístico: identificação do perfil turístico, 
indicadores quali-quantitativos, avaliação da infraestrutura turística 
oferecida. 

 

7.2.2. Levantamento das ações existentes relacionadas 

a) Ações governamentais, de entidades não-governamentais e da iniciativa 
privada em relação ao Patrimônio cultural e ambiental: planos, 
programas e projetos. 

 

7.2.3 Levantamento da legislação relacionada  

a) Legislação de preservação cultural: instrumentos de proteção, valorização 
e promoção do patrimônio cultural;  

b) Legislação de preservação ambiental: instrumentos de preservação e 
proteção ambiental.  

 

7.3. Análise e Avaliação do Território 
7.3.1. Identificação das paisagens culturais: unidades paisajísticas presentes 
ao longo deste itinerário e seus elementos definidores;  

7.3.2. Caracterização do “espírito do lugar”: caráter, significado e essencia do 
lugar. Singularidade. 

7.3.3. Mapeamento de áreas de fragilidade: ambiental e cultural. 

7.4. Diagnóstico de Situação 

7.5. Definição das ações a serem desenvolvidas a partir dos estudos, análises e 
avaliações previstas nas atividades anteriormente indicadas. 

 
 



 13

   
Figura 1: Mapa da América do Sul mostrando a área de abrangência territorial de Missões. 
Figura 2: Localização dos 30 povos das missões. 
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ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES 
 
Argentina 
MARIA DE LAS NIEVES ARIAS 
Diretora Nacional de Patrimonio e Museus 
Secretaria de Cultura da Nação 
 
Brasil 
 
MARCELO BRITO 
Assessor de Relações Internacionais 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
DANILO ZIMBRES 
Oficial de Chancelaria  
Ministério das Relações Exteriores 
 
ROBERTA FERNANDA DOS ANJOS 
Sub-Gerente de Integração e Assuntos Multilaterais 
Ministério da Cultura 
 
ANNA FINGER 
Especialista em Conservação e Restauro 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
JOSÉ LAPASTINA FILHO 
Superintendente da Superintendência no Paraná 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
MARIA MARGARETH 
Superintendente da Superintendência no Mato Grosso do Sul 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
ULISSES MUNARIM 
Superintendente da Superintendência em Santa Catarina 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
CANDICE BALLESTER 
Representante do Escritório Técnico em Missões 
Superintendência no Rio Grande do Sul 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
MARTHA XAVIER 
Representante da Superintendência no Rio Grande do Sul 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
 
UNESCO 
MARIA CECILIA CALDERON PUENTE 
Consultora do Escritório Regional da UNESCO para o MERCOSUL 
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ANEXO II – ITINERÁRIO DA REGIÃO DO PAMPA (RASCUNHO) 
 
 

O Pampa, também chamado de campos, é um nome de origem quechua genericamente 
dado à região pastoril de planícies com coxilhas no Brasil, Argentina e Uruguai, 
abrangendo parte do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, as províncias argentinas de 
Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos e parte das províncias de Corrientes, Santa Fé,  

Córdoba e San Luís e todo o território da República Oriental do Uruguai.  

É um bioma caracterizado por uma vegetação composta por gramíneas e plantas 
rasteiras, sendo encontradas algumas árvores e arbustos  de maior porte próximos a 
cursos d'água. 

 
O modo de vida campeiro é diretamente vinculado a um passado e a uma estrutura 
econômica e política que foi semelhante em todo (essa região) pampa. Criação, 
adestramento, marcação e castração do gado, além de carnear, salgar, entre outras, 
foram parte das atividades dos gaúchos, peões de estâncias. Personagem comum aos 
três países, o gaúcho é o homem do campo da Região dos Pampas. 

A atividade dos gaúchos deixou, ao longo de dois séculos (XVIII e XIX), marcas 
significativas na paisagem e na cultura da região em questão, primeiramente ligado ao 
fator econômico – a criação e o transporte de gado vivo e charque –, além de um viés 
cultural muito rico. A itinerância dos gaúchos propiciou o encontro de diferentes 
comunidades. Em seu caminho, tomavam contato com inúmeros grupos, assimilando 
valores alheios ou deixando a sua marca por onde passavam. Essa diversidade cultural 
ainda encontra ressonâncias nos dias atuais, de natureza material e imaterial, que 
carecem de atenção sob o ponto de vista patrimonial. 

No que diz respeito aos vestígios materiais, além dos monumentais muros de taipa, nos 
quais o trabalho escravo foi responsável por empilhar manualmente milhares blocos de 
pedra ao longo de dezenas de quilômetros por entre campos e coxilhas, figuram passos, 
pousos, registros, cemitérios e fazendas centenários. As fazendas apresentam complexos 
de mangueiras de taipas e galpões destinados às lidas com o gado e que têm como ponto 
central a casa de moradia do fazendeiro.  

Quanto ao Patrimônio Imaterial, que abrange os saberes e os fazeres tradicionais, ainda 
são encontrados taipeiros, que preservam o conhecimento de construir esses muros; 
peões que habilmente trabalham o couro, desenvolvendo todo o tipo de cordas e 
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utensílios destinados às lidas do campo; as benzedeiras, mantenedoras de uma forte 
religiosidade popular. Incluem-se na lista desse patrimônio intangível os causos de 
galpão, que narram proezas do passado e histórias de assombração; e a incorporação ao 
linguajar do "tche" e de outras expressões castelhanas; o uso da bombacha, traje típico e 
uma rica gastronomia, onde se destacam, além do churrasco, do arroz de carreteiro e do 
chimarrão, a canjica, a quirera com carne de porco, o revirado de feijão, a paçoca de 
pinhão, o doce de gila, o queijo serrano e o típico camargo, café preparado com leite cru 
recém ordenhado. 

O Itinerário Cultural dos Pampas permitirá uma integração cultural entre toda a Região 
do Prata, tanto da Argentina como do Uruguai e o sul do Brasil, que têm em comum os 
campos, o mate, o gaúcho. 
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ANEXO III – ITINERÁRIO DA ERVA MATE (RASCUNHO) 
 

A Erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma planta cujas folhas são utilizadas para a 
produção de bebidas e infusões. Inicialmente a erva-mate foi utilizada pelos guaranis, na 
bebida quente e amarga caá-i, feita com as folhas sapecadas e trituradas da planta, 
chamada pelos colonizadores espanhóis de cimarrón (chucro, bruto).  

Os jesuítas, radicados na Província do Paraguai no início do século XVIII, que num 
primeiro momento coibiram o consumo do mate, posteriormente não só o aceitaram 
como introduziram o seu cultivo nas reduções, a fim de evitar as grandes distâncias que 
os separavam dos ervais nativos. 

Originária da região subtropical da América do Sul, sua ocorrência natural dá-se em 
uma área de aproximadamente 540.000 km2, entre as latitudes de 22º S e 30º S e 
longitudes 48º 30´ W e 56º 10´ W, com altitudes que variam entre 500 m a 1500 m 
sobre o nível do mar. Nessa região, abrange parte dos territórios da Argentina, Brasil e 
Paraguai. No Brasil, a exploração acontece nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso do Sul; na Argentina, a Província de Misiones, parte das 
Províncias de Corrientes e Tucumã; na região nordeste do Paraguai. (Fonte: 
EMBRAPA). 

 

 

A erva-mate também é muito consumida no Uruguai e no Chile, que importam o 
produto principalmente do Brasil e da Argentina. No Uruguai o consumo do mate é tão 
difundido que chega a configurar um fator de identidade cultural. 

De acordo com o país, a erva-mate é consumida de diversas formas: tereré, o mate 
cevado com água gelada; o chimarrão, com água quente; como chá etc. 

O ciclo econômico que envolve a exploração da erva-mate deixou todo um legado 
cultural inscrito em remanescentes materiais e imateriais, como os antigos engenhos, 
barbaquás e carijos; os saberes e fazeres dos rituais de produção e consumo do mate etc. 

A produção do mate inicia ainda nos ervais, logo após a colheita – feita a facão ou foice 
– com o sapeco, feito para impedir a fermentação das folhas e evitar que a erva perca 
seu aroma natural. Após o sapeco, a erva passa por um processo de secagem no carijo 
ou barbaquá. O carijo, da tradição guarani, é uma rústica instalação de madeira, coberta 
de tábuas ou telhas, sem fechamentos laterais, onde os feixes de erva sapecada são 
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colocados sobre um jirau de varas e expostos ao calor de uma fogueira acesa em seu 
interior. Evolução do carijo, no barbaquá a erva é disposta num estrado de madeira 
sobre a boca de um túnel que conduz o calor produzido por uma fornalha situada na 
outra extremidade do túnel. Seca, esta erva é chamada cancheada. Depois da secagem, 
a erva-mate é triturada, estando pronta para o beneficiamento final nos engenhos. O 
armazenamento da erva-mate é peculiar: os indígenas o faziam em cestas de taquara. A 
partir do início do século XIX, para viabilizar a exportação para o Uruguai, Chile e 
Argentina, o acondicionamento passa a se dar em surrões, um invólucro impermeável 
feito em couro, substituídos em meados do século XIX  por barricas de pinho. 

Todo esse processo caracteriza a importância de um Itinerário Cultural vinculado a uma 
erva que começa a se consumir no mundo guarani, difundido na época jesuítica e ainda 
hoje é um símbolo de identidade dos países do Cone Sul. 
 
É primordial estudar a rota que seguiu o cultivo da erva-mate, como se incorporou nos 
diversos países e as instalações e equipamentos que conformam o itinerário, como os 
locais de cultivo, as instalações para a secagem, os lugares de armazenamento, os 
engenhos etc. Tudo isso produz um sistema de componentes que envolve o território, o 
cultivo, a arquitetura e, sobretudo, resulta em uma manifestação imaterial muito 
importante, se considerarmos o hábito de tomar o mate, a tradição de tomar o mate, a 
cerimônia de compartilhar o mate. 
Implica também a cultura do gaúcho, que inclui, ainda hoje, o homem do campo e o 
galpão – pequeno lugar para degustar um mate, colocando no centro a fogueira para 
esquentar a chaleira; une a cultura guarani, a cultura jesuítica, a cultura do gaúcho. 
Ainda hoje está vigente como expressão de identidade. 
 
 
 


