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O Espectro da Globalização Patri-
monial: Fricções, Indigenizações e 
Autodeterminações.
4ª Conferência Bianual da Association of 
Critical Heritage Studies,  Universidade de 
Zheijian, em Hangzhou, China 

Pedro Antunes, bolseiro ICOM 

“UNESCO frictions: the social lives of international heritage norms” foi 
o titulo que deu mote à sessão apresentada por Chiara Bortolotto na 4ª 
Conferência Bianual da Association of Critical Heritage Studies 
(1-6/09/2018), na Universidade de Zheijian, em Hangzhou, China. 
Como eixo comum para as diferentes comunicações, propôs-se a des-
construção de uma crítica à função globalizadora das normas patrimoni-
ais da UNESCO, tanto na sua representação de cultura, como nos modos 
de transmissão cultural que promove.  
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Os sistemas de governação liberais implementados pela UNESCO têm 
sido compreendidos por analogia ao que Michael Herzfeld define como 
'hierarquia global de valores', um sistema de governação altamente hie-
rarquizado, normalizador e “expressão última de autoridade 
cultural” (2004: 3). Nesta mesma linha crítica, muitas investigações an-
tropológicas sobre os impactos de titulações patrimoniais em contextos 
locais têm sido referidas como processos de 'UNESCOização', um fenó-
meno que segundo David Berliner (2012) espelha o efeito globalizador 
decorrente das políticas intervencionistas adotadas pela UNESCO. Con-
tudo, através de um olhar mais situado e aproximado a projetos específi-
cos, é possível analisar vários tipos de 'fricções' nos mecanismos institu-
cionais e procedimentos operativos na cadeia de implementação patri-
monial da UNESCO. Foi com base numa análise dessas outras agenciali-
dades (humanas e não-humanas) envolvidas no trabalho de implementa-
ção de normas internacionais que os investigadores procuraram analisar 
o complexo social em que as normas se enredam. 

Philipp Demgenski (École des Hautes Études en Sciences Sociales) apre-
sentou-nos resultados preliminares da sua etnografia em curso sobre os 
“bastidores” políticos da implementação da Convenção para a Salvaguar-
da do Património Cultural Imaterial (PCI) na China, argumentado que 
os processos de tradução e de (re)interpretação da norma constituem em 
si mesmo um motivo de/para 'fricções' internas. Ainda sobre as formas 
de implementação do PCI na China, Christina Maags (SOAS, University 
of London) propôs-nos o conceito de 'indigenização' da norma-PCI. Se-
gundo a investigadora essa indigenização corresponde a um processo de 
tradução e transferência de ideias da norma internacional em práticas e 
discursos no quadro político do governo da China, mas também num 
processo de “indigenização social”, em que ideias e valores associados ao 
património imaterial têm sido difundidos e apropriados em discursos e 
práticas sociais não-oficiais.  
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Numa análise do contexto patrimonial no Brasil, Simone Toji (École des 
Hautes Études en Sciences Sociales) falou-nos sobre o modo como a 
Convenção se tornou “invisível” no campo das políticas nacionais para a 
salvaguarda do património imaterial no Brasil. A co-opção do governo 
brasileiro pela não retificação da convenção internacional e a sua incor-
poração, evidente, de princípios e procedimentos da convenção da 
UNESCO na legislação brasileira, denotam um processo de “fricções si-
lenciosas”.  

Ana Carvalho (Universidade de Évora) apresentou-nos um panorama 
socio-histórico da adoção da Convenção (2003) pelo estado português, 
destacando o processo de formação de um quadro legal nacional dedica-
do ao património imaterial. Como critica ás tensões e restrições da tra-
dução normativa portuguesa, identificou ambiguidades e incoerências 
relativas aos mecanismos de representatividade das “comunidades”, que 
possibilitam processos hierárquicos (“top-down”), inversos a ideias de 
comunidade auto-determinadas. Também sobre os procedimentos legis-
lativos e operativos do PCI em Portugal, Pedro Antunes (Instituto Uni-
versitário de Lisboa), analisou o modo como a norma internacional foi 
adaptada numa “contra-versão” local, onde as práticas de salvaguarda 
promovidas por um regime patrimonial (pré) existente, de cunho folclo-
rista, são re-apresentadas como exemplares numa candidatura ao registo 
de “melhores práticas” da UNESCO, destacando assim o lado inócuo do 
espectro globalizador da norma internacional. 

 Foi ainda apresentada a comunicação conjunta de Bernard Debarbieux e 
Munz Hervé (University of Geneva) sobre os sistema-listas PCI como 
“políticas de escala”, num processo que designaram de 'space f(r)ictions'. 
Com termo 'escala', visam identificar processos sócio-discursivos 'gloca-
lizados' de negociação de poder. A sessão terminou com a exibição de 
um filme documentário de Valdimar Tr. Hafstein, em que assistimos 
uma viagem transnacional de (re)apropriações e instrumentalizações po-
líticas da música “El Condor Pasa”, num voo do popular ao pop, passan-
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do por regimes alfandegárias nacionalistas. O filme termina com a ques-
tão: “Em que circunstâncias a proteção poderá não ser um meio de des-
possessão?” 

Partindo do atual paradigma de instituição de sistemas de proteção e go-
vernação internacionais dedicados a grupos autodeterminados e/ou de 
expressões culturais em risco de perda, nomeadamente o sistema de lis-
tas do PCI, importará notar e compreender como esses têm sido, maiori-
tariamente, implementados por instituições museológicas e culturais 
pré-existentes, mas também observar o modo como essas diretrizes in-
ternacionais têm produzido reformulações internas nessas instituições. 
Neste sentido, será oportuno repensar o papel de instituições museológi-
cas e culturais como estruturas ativas, engajadas em políticas e práticas 
'indigenistas', agindo através de uma “etnologia em casa” em combinação 
com práticas de mediação em processos de auto-governação sociais 
(Bennett, Cameron, Dias, et al 2017) desses grupos e das suas práticas. 
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