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V

Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza 
y el único perdón.

(Jorge Luis Borges, El Aleph, 2010).
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Ao meu pai.
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Esse livro traz em seu bojo os resultados de minha pesquisa reali-
zada no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e 
Patrimônio Cultural (Universidade Federal de Pelotas), entre 2009 e 2010, 
apresentados, parcialmente, em eventos científicos, na forma de artigos 
ou comunicações em congressos, com apoio da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Apresenta o estudo da 
relação entre identidade social e patrimônio cultural, em especial o imate-
rial, tomando como objeto de estudo a legislação específica, com enfoque 
na Lei Robin Hood, de Minas Gerais. O objetivo principal é apontar a 
identidade social como legitimadora da proteção do patrimônio cultu-
ral, em todas suas categorias, e demonstrar que não se deve montar uma 
pirâmide hierárquica entre as categorias do patrimônio cultural; e mais: 
que a identidade nacional é formada por uma miríade de identidades lo-
cais, entendidas como conceitos construídos a partir de disputas entre tais 
identidades, que resultam em determinadas práticas políticas. Além disso, 
buscará mostrar como a lei age como instrumento construtor de comuni-
dades imaginadas. Isso poderá ser observado a partir da análise da legis-
lação pertinente, assim como na comparação entre a legislação brasileira, 
em especial a mineira, e a argentina e de sua Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. Através dessa investigação, será visto que o patrimônio cultural é 
um campo de conflito entre identidades e que as práticas públicas nessa 
área são reflexos desse embate. 

nota do autor
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O presente livro torna público o resultado das investigações e digres-
sões desenvolvidas por Yussef Daibert Salomão de Campos quando da ela-
boração da sua dissertação de mestrado em Memória Social e Patrimônio 
Cultural pela Universidade Federal de Pelotas. Mais do que isso, é um dos 
frutos do trabalho de um militante da preservação que não poupa esforços 
para contribuir, de todas as formas possíveis, para o sucesso das lutas coti-
dianas nas quais se engaja em prol da preservação do patrimônio cultural.

Em seu estilo conciso e direto, Yussef introduz questões fundamen-
tais para todos aqueles que se preocupam com a salvaguarda dos bens 
culturais e, mais especificamente, àquelas concernentes à formulação de 
políticas públicas e de gestão nessa área.

Questões como as das construções das identidades em um mundo glo-
balizado e, principalmente, da esquemática e artificial distinção entre patri-
mônio cultural material e imaterial permeiam e pontuam todo o seu texto.

Nesse sentido, ressalto a importância dada pelo autor para a atribui-
ção de valor aos bens culturais. Maria Cecília Londres Fonseca, em texto 
transcrito e comentado por Yussef, ressalta que a preocupação com a va-
loração do patrimônio, no Brasil, teria início com a utilização da noção 
de “referência cultural” na década de 1970. A partir do trabalho desenvol-
vido no Centro Nacional de Referência Cultural e, depois, pelo próprio 
IPHAN, essa noção nortearia ações que desembocariam no emprego do 
conceito de patrimônio imaterial no país. 

PrefácIo

valor(Iz)ar o PatrImônIo
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Essa valoração também é enfatizada por Leonardo Barci Castriota em 
seu livro1 “Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumentos”. Como 
diz Castriota: “hoje se percebe, muito mais que no passado, que o fim 
último da conservação não vai ser a manutenção dos bens materiais por si 
mesmos, mas muito mais a manutenção (e a promoção) dos valores incor-
porados pelo patrimônio”. Nesse sentido, diz ele, o debate promovido nas 
últimas décadas sobre o patrimônio imaterial relocaliza a questão porque 
“a discussão que se centrava muito mais no como conservar [...] teve que 
se deslocar necessariamente para o âmbito do que conservar e do porquê 
conservar, o que coloca em cena necessariamente a questão dos valores” 
(CASTRIOTA, 2009, p. 101).

Assim, a nosso ver, é que ganha importância para Yussef estudar a tra-
jetória da implementação, no Brasil e em Minas Gerais, dos marcos legais 
necessários para a preservação dos bens culturais intangíveis. Preocupação 
que ele estende até o município de Juiz de Fora, onde habita e trabalha 
e que assume papel preponderante no Estado de Minas Gerais, visto que 
nele vige um importante mecanismo de salvaguarda e promoção do patri-
mônio cultural, que é a denominada “Lei Robin Hood”.

Sobre a aplicação do citado mecanismo, chama a atenção de Yussef 
a tardia entrada como um dos critérios de qualificação dos municípios 
na citada lei aquele relativo ao patrimônio imaterial, que só é acrescen-
tado quase quinze anos depois da criação da mesma, a partir da Deli-
beração Normativa nº 01/2009. Sobre essa inclusão cabe ressaltar, aqui, 
a importância dos Fóruns Regionais e do Fórum Estadual promovidos 
pelo IEPHA-MG durante o ano de 2006. Nesses fóruns participaram, pre-
sencialmente e ativamente, órgãos das administrações municipais e das 
instituições públicas e privadas que se envolvem cotidianamente, nos mu-
nicípios mineiros, com a formulação e organização de políticas públicas 
de preservação do patrimônio. Esses encontros foram coroados com a rea-
lização do I Fórum Estadual do ICMS Cultural, do qual foram retiradas 
as propostas que fundamentaram a nova Deliberação Normativa que só 
seria, porém, aprovada em junho de 2009, devido à necessidade de uma 
nova legislação estadual, que, como demonstra o autor, dá entrada na As-
sembleia Legislativa em 2007, mas só é aprovada em janeiro de 2009. De-
vido ao seu processo de elaboração e amadurecimento, realizado de forma 

1 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumen-
tos. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009.
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efetivamente participativa, inclusiva e democrática, foi a deliberação que 
de forma mais eficaz auxiliou no desenvolvimento das políticas públicas 
municipais da área. Como um possível desdobramento do presente texto, 
valeria a pena resgatar esses debates para preencher uma relevante lacuna 
da história da preservação no Estado de Minas Gerais.

A importância de um texto se dá não só por aquilo que ele efetiva-
mente nos apresenta, mas, também, pelos caminhos e possibilidades que 
ele nos aponta. Nesse sentido, Yussef nos oferece não só uma eficaz e 
sistematizada contribuição para o combate constante na salvaguarda do 
nosso patrimônio, como nos convida para participar da sua construção 
cotidiana. 

Juiz de Fora, 20 de novembro de 2012.

MARCOS OLENDER
Professor.

Doutor.
Coordenador do LAPA-ICH/UFJF.
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No Mesmo Barco
“O mar da História é agitado.

As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las.
Rompê-las ao meio, cortando-as,

Como uma quilha corta as ondas”

(Maiakovski. E então, que quereis...?, 1927)

 Como se navegasse num rio, a narrativa desse livro flui entre 
duas margens. Cada uma delas é transposta pela formação híbrida do 
autor. É que Yussef Campos graduou-se em Direito, na UFJF, em 2006; 
especializou-se em gestão do patrimônio cultural, no Instituto Metodista 
Granbery, em 2009; no ano seguinte, obteve seu mestrado interdisciplinar 
em Memória Social e Patrimônio Cultural, na UFPel; e, atualmente, cur-
sa doutorado em História na UFJF. Tal formação híbrida propiciou-lhe 
instrumentos para navegar seguramente. Seu diário de bordo ilustra far-
tamente a paisagem complexa que observa nas duas margens da travessia. 
Como bom capitão, ele aponta, para os leitores, a trajetória a navegar. Ele 
registra a toponímia e a topografia dos lugares encontrados. A conclusão 
inevitável é que, como todo bom livro, esse é uma espécie de cartografia.

 Mas qual é a legenda dessa cartografia? Qual paisagem o autor 
descreve? Trata-se do rastreamento das relações entre patrimônio cultural, 

Prólogo
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legislação e as políticas de representação de identidades sociais na con-
temporaneidade. Esse tema, como sugere o próprio título do livro, possui 
suas genealogias e história de apropriações. Pois, quando emergiu na mo-
dernidade, o patrimônio cultural foi, sobretudo, criação das instituições 
jurídicas do Estado. Para parafrasear o antropólogo Victor Turner, o pa-
trimônio cultural surgiu como momento de passagem: ao desintegrar as 
comunidades tradicionais, o Estado moderno inventou o patrimônio cul-
tural, proscrevendo ou assenhorando-se de símbolos antigos1. Os métodos 
sangrentos de criação dos Estados modernos, a partir do Renascimento, 
acompanharam-se da definição do bom gosto, da eleição dos estilos trans-
missíveis: o reconhecimento de um cânone de mestres e a delimitação de 
um corpus artístico a preservar-se. Instituíram-se, sobretudo nos nascentes 
Estados da península itálica, legislações de proteção e conservação do pa-
trimônio. Uma das mais célebres é o decreto de 1601, por meio do qual 
o grão-duque Ferdinando de Médici listou dezoito pintores do passado 
cujas obras não seriam vendidas no exterior2.

Desde então, iniciou-se, no Ocidente, o processo histórico que tor-
nou o patrimônio como categoria de pensamento e ação social. Ao eleger 
um cânone, concebia-se uma maneira de compreender o mundo e de nele 
atuar. Daí a mescla entre Estado e cânone, entre as formas jurídicas de 
governabilidade e a arte. Pensava-se e constituía-se o Estado não só pela 
força do Direito e da conquista, mas, também, como obra de arte, pro-
duto da criação consciente embasada em manifestos e técnicas3. Assim, 
o vocabulário político da modernidade codificou-se, desde o seu nasci-
mento, em prescrições sobre os usos do passado4. Passou-se a selecionar e 
institucionalizar a herança que os mortos legaram aos vivos. As sociedades 
do presente dispuseram as regras legais do culto ao passado. O estudo do 
passado, inicialmente por meio da filologia, da arqueologia e da história 
(e isso, pelo menos, desde Vico), torna-se princípio epistemológico, índice 
da organização política do presente e brasa da imaginação utópica, das 

1 TURNER, Victor. A floresta dos símbolos: aspectos do ritual ndembu. Niterói: Edito-
ra da UFF, 2005.

2 GOMBRICH, Ernst Hans. Réflexions sur l’histoire de l’arte. Nímes: Jacqueline 
Chambon, 1992.

3 BURCKHARDT, Jacob. O Estado como obra de arte. São Paulo: Penguin, Compa-
nhia das Letras, 2012.

4 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996.
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projeções futuras da sociedade5. Essa “virada epistemológica” radicalizou-
-se no século XVIII, o “século das revoluções”: a atualidade é interrogada 
filtrando-se o passado, selecionando-se porções dele para circunscrever a 
singularidade de uma trajetória histórica, um “nós” que remeteria a uma 
configuração cultural característica e singular6.

Deu-se azo à noção de cidadania como inextricavelmente atada à 
história, ao território e à língua. Explico-me: desde o século XVIII, num 
processo que só fez acentuar-se progressivamente a partir do século XIX, o 
indivíduo, o cidadão do mundo liberal, é impensável fora da rede social 
que o liga às tradições nacionais declinadas pelo Estado7. Daí a prolife-
ração de leis que asseguram destino específico aos bens históricos, sejam 
objetos arqueológicos em fragmentos ou monumentos: eles são restaura-
dos, preservados, exibidos nos museus e nas praças públicas. A legislação 
patrimonial – como de praxe na constituição histórica moderna da juris-
prudência – apóia-se, para tanto, num conjunto de expertises e ciências: 
convocam-se museólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, con-
servadores, engenheiros e arquitetos para assinar o veredicto patrimonial. 
Nada disso nos é estranho. Em nossas sociedades, as práticas judiciárias, 
articulando-se a várias ciências, instituíram o inquérito e o exame como 
forma de chegar-se à verdade e fundar uma técnica de gestão, uma moda-
lidade de administração estatal da economia e da política8. O que chama-
mos de patrimônio cultural não escapou a esses procedimentos do exame 
e do inquérito: as ciências são chamadas para fundar uma razão jurídica 
sobre o passado, administrar o legado cultural e dizer aos indivíduos quais 
são, e quais não são, suas filiações identitárias. Em nossas sociedades, há 
um estatuto jurídico das identidades sociais, para cujo funcionamento 
ativa-se a patrimonialização do passado. Para dizê-lo com um trocadilho: 
desde o século XVIII, nenhum governo governa sem patrimônio cultural9. 

5 HORKHEIMER, Max. Origens da filosofia burguesa da História. Lisboa: Editorial 
Presença, 1970.

6 FOUCAULT, Michel. ¿Qué es la ilustración? Madrid: Las Ediciones de La Piqueta, 
1996.

7 ELIAS, Norbert. Mudanças na balança nós-eu. In: ______. A sociedade dos indiví-
duos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. p. 127-190.

8 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora/
PUC, 2002.

9 FERREIRA, Lúcio Menezes. Patrimônio arqueológico, Pós-Colonialismo e leis de 
repatriação. In: FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra; RAMBELLI, Gilson 
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O valor desse livro de Yussef é exatamente o de desnaturalizar a legis-
lação patrimonial como modalidade de governo das populações e de suas 
identidades sociais. Escrito originalmente como dissertação de mestrado 
para o Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cul-
tural da UFPel, o livro apresenta uma exegese da legislação patrimonial. 
Embora seu foco principal seja a Lei Robin Hood, editada, pelo Estado de 
Minas Gerais, em 1995 (com sucessivas alterações e incisos nos anos 1997, 
2000 e 2009), Yussef nos brinda, como verá o leitor, com comentários 
exaustivos sobre legislações diversas, locais e internacionais.

Sem dúvidas, dispomos, hoje, de mecanismos legislativos, em âmbito 
nacional e internacional, que garantem a proteção e conservação do patri-
mônio cultural. Internamente, temos os Planos Diretores ligados às Secre-
tarias de Cultura dos municípios; temos ainda, em nível federal, as reso-
luções do IPHAN, particularmente a Portaria nº 230 (de 17 de dezembro 
de 2002), que regulamenta as fases de obtenção de licença ambiental para 
as obras de engenharia que impactem ou destruam o patrimônio arqueo-
lógico; finalmente, na esfera transnacional, temos a atuação da UNESCO 
e, também, as várias Cartas Internacionais (uma das mais notáveis é a 
Carta de Veneza, de 1964), emanadas de Convenções a partir das quais são 
publicados documentos que norteiam os procedimentos técnicos e éticos 
para a pesquisa, conservação e proteção de bens culturais.

Yussef mostra-nos que essas legislações não são necessariamente li-
bertadoras. Não obstante essa pletora legislativa, os sítios e lugares patri-
moniais, mesmo aqueles reconhecidos pela UNESCO como patrimônio 
mundial, estão sujeitos aos interesses das políticas identitárias oficiais e 
das corporações que promovem o turismo global. Não por acaso, Yussef 
antecede a Lei ao famoso trinômio institucional que Benedict Andersen 
conceituou como primordial para a constituição das comunidades imagi-
nadas: o Censo, o Mapa e o Museu. Ao lado da Lei, essas três instituições, 
como formas de inquérito e exame, cimentaram os alicerces dos naciona-
lismos contemporâneos, fixando-lhes as estruturas. Yussef, ademais, na 
esteira de outros autores, argumenta que esses mecanismos continuam a 
operar na atualidade. Ainda que as diversas leis patrimoniais, modelos de 
gestão do patrimônio e, inclusive, as constituições modernas, incorporem 
o conceito de multiculturalismo, fazem-no para homogeneizar as dife-

(Orgs.). Patrimônio cultural e ambiental: questões legais e conceituais. São Paulo: 
Annablume, 2009. p. 77-96.
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renças e impedi-las de dialogar; evocam o multiculturalismo para recriar 
narrativas nacionalistas e colonialistas10. É que nossas sociedades, mesmo 
admitindo e celebrando suas culturas plurais, não dispensaram a “tirania 
burocrática”, com seu correlato princípio da autoridade centralizada na 
Lei para gerir os indivíduos e suas identidades11.

Como diria Sartre, a cultura ocidental foi pródiga em criar “morda-
ças sonoras” para os grupos subalternos12. Traduzindo nos termos de nos-
sa discussão: a legislação patrimonial é hábil para atuar como aparelhos 
de captura13, para incorporar a fala e a cultura do subalterno no intuito de 
aprisioná-las, burocratizá-las e dar-lhes pretensa entonação democrática. 
Para amordaçá-las. Isso é evidente no reconhecimento e na normalização 
legislativa, pela UNESCO, da imaterialidade do patrimônio e da diver-
sidade cultural. Elas representaram, a princípio, uma mudança positiva. 
Para além da proteção e preservação de objetos, monumentos e paisagens, 
valorizou-se a imaterialidade da cultura e a diversidade como bens a pre-
servar, atentando-se para os grupos subalternos como criadores e gestores 
de patrimônios14. Contudo, a visão estampada neste livro, partilhada por 
outros autores, é que as legislações locais e internacionais são agenciadoras 
do patrimônio cultural e da diversidade que ele comporta; deve-se con-
frontar a interpretação normativa e programática das legislações com as 
práticas patrimoniais concretas e contestatórias15. Isso inclui, obviamente, 

10 GUTHRIE, Thomas H. Dealing with difference: heritage, commensurability and pu-
blic formation in northern New Mexico. International Journal of Heritage Studies, 
v. 16, n. 4-5, p. 305-321, 2010; ARMSTRONG-FUNERO, Fernando. A heritage of 
ambiguity: the historical substrate of vernacular multiculturalism in Yucatán, Mexi-
co. American Ethnologist, v. 36, n. 2, p. 300-316, 2009; GNECCO, Cristóbal. Cami-
nos de la arqueología: de la violencia epistémica a la relacionalidad. In: FERREIRA, 
Lúcio Menezes (Org.). Arqueologia amazônica: história e identidades. Boletim do 
Museu Paraense Emílio Goeldi – Ciências Humanas, v. 4: 1, p. 15-26, 2009.

11 CERTEAU, Michel de. La language de la violence. In: ______. La culture au pluriel. 
Paris: Éditions du Seuil, 1993. p. 73-84.

12 SARTRE, Jean-Paul. Prefácio. In: FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. p. 3-21.

13 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mille plateaux: capitalisme et schizophrénie. 
Paris: Éditions de Minuit, 1980.

14 RAO, Kisohre Rao. A new paradigm for the identification, nomination and inscrip-
tions of properties on the World Heritage List. International Journal of Heritage 
Studies, v. 16, n. 3, p. 161-172, 2010.

15 BROWN, Michael F. Heritage trouble: recent work on the protection of intangible 
cultural property. International Journal of Cultural Property, v. 12, p. 40-61, 2005; 
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as legislações sobre a imaterialidade do patrimônio, mesmo a inovadora 
Lei Robin Hood de Minas Gerais, como enfatiza Yussef.

Ora, onde essas artimanhas da legislação patrimonial são mais visí-
veis? Exatamente na exegese dos juristas ingleses do patrimônio, aqueles 
que, na linha de John Henry Merryman, tratam o patrimônio, material 
ou imaterial, como herança de toda a humanidade, como recurso cultural 
a ser administrado em fóruns internacionais e explorado como dividendo 
turístico16. Esvaziam, assim, a pluralidade de representações que as comu-
nidades conferem ao patrimônio cultural, amalgamando-as. É notório que 
essa vertente jurídica de análise se enfeixa aos interesses turísticos. O que 
interessa para o turismo nacional e internacional que alimenta cartões de 
crédito, redes de hotéis e companhias aéreas é o consumo. E o pretexto 
do consumo é a fruição do chamado patrimônio universal, pertencente a 
toda humanidade. 

Instala-se, aqui, um paradoxo. Mais propriamente, o turista mergulha 
na ambivalência das políticas de representação e gestão do patrimônio 
cultural. De um lado, ele é submetido às retóricas locais do patrimônio 
cultural, com suas noções de identidade cultural regional e nacional – e 
para isso está a Lei Robin Hood! Submetem-no, portanto, ao patrimônio 
como lugar, isto é, à identidade enquanto sinônimo de território, ainda 
que, para o gosto do turista, tal identidade possa ter talhe e feição exóticas 
(e, para o turismo, tanto melhor que ela o tenha). De outro, seguindo-se 
os enunciados do antropólogo Marc Augé, o turismo patrimonial, com 
sua retórica do universal, da identidade partilhada pelas realizações cul-
turais de toda a humanidade, é acionado como não lugar17. Como nos 

TORNATORE, Jean-Louis. Patrimônio, memória, tradição, etc.: discussão de algu-
mas situações francesas com relação ao passado. Revista Memória em Rede, v. 1, n. 
1, p. 7-21, 2009.

16 De John Henry Merryman, conferir, dentre outros, o influente: Thinking about the 
elgin marbles: critical essays on cultural property, art and Law. London, Cambridge: 
Kluwer Law International, 2000. Vale a pena conferir, ainda, o debate realizado, no 
International Journal of Cultural Property, a partir de um dos recentes artigos de 
Merryman: MERRYMAN, John Henry. Cultural property internationalism. Interna-
tional Journal of Cultural Property, v. 12, p. 11-39, 2005. Para os ingleses que seguem 
a linha de Merryman, ver, por exemplo: CARMAN, John. Against cultural property: 
archaeology, heritage and ownership. London: Duckworth, 2005; GILLMAN, Derek. 
The idea of cultural heritage. Cambridge: Cambridge U. P., 2010.

17 AUGÉ, Marc. Não-lugares: uma introdução à Antropologia da Sobremodernidade. 
Lisboa: 90 Graus Editora, 2007.
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supermercados, rodovias, shoppings e aeroportos, o turismo patrimonial 
intenta uniformizar práticas culturais. O turista é apresentado ao Mesmo, 
ao reconhecível, e o turismo patrimonial torna-se objeto de espetáculo, de 
consumo frugal do mundo globalizado. 

Yussef não caiu nas redes dessa armadilha analítica, a qual, de resto, é 
bastante popularizada nos setores da administração cultural. Sua perspec-
tiva, informada pelas teorias sociais modernas, sublinha que as sociedades 
são permeadas por conflitos, e que, consequentemente, o passado e sua 
institucionalização patrimonial são alvo de disputas e fonte de projetos 
políticos alternativos. Essa discussão é crucial para nosso presente. O mun-
do globalizado, cuja genealogia remonta a 1492, misturou irremediavel-
mente povos e culturas. O estudo do patrimônio cultural como categoria 
de pensamento e ação é fundamental para entender como as populações 
atuais configuram suas práticas sociais e elaboram suas representações 
identitárias. Não há dúvida de que a legislação patrimonial é um disposi-
tivo de conversão da pluralidade de identidades sociais contemporâneas 
em programas pedagógicos a serviço dos Estados e da economia global. 
Como evidencia Yussef, entretanto, não se trata de demonizar a legislação 
patrimonial, mas de compreender como elas funcionam em meio às con-
figurações identitárias do mundo globalizado. Daí a importância desse 
livro. Ele cumpre exatamente, como eu disse a princípio, uma cartografia 
das relações entre legislação, patrimônio cultural e identidades. 

Já terminando, permitam-me uma nota emotiva. Tranquilizo-os: não 
me afastarei muito do tema desse prólogo. Afinal, patrimônio é cultura 
viva e as identidades sociais têm inevitavelmente forte carga emocional18. 
Como orientador da dissertação de mestrado que originou esse livro, é 
com felicidade que vejo Yussef tornar-se, cada vez mais, bom navegador. 
Ele mesmo, com sua formação híbrida, aperfeiçoou seus instrumentos de 
navegação e, como orientador, sei que, nos rios turbulentos da pesquisa 
engajada, não se ensina propriamente ninguém a navegar. Talvez ensine-
mos algo de nossa experiência sobre as correntes e recifes, mas cabe ao 
estudioso enfrentá-las por si mesmo. Isso, contudo, não deve levar-nos 

18 Sobre a noção de patrimônio como cultura viva, conferir, por exemplo, MESKELL, 
Lynn. Negative heritage and past mastering in Archaeology. Anthropological Quar-
terly, v. 75, n. 3, p. 557-574, 2002; LOWENTHAL, David. Why sanctions seldom 
work: reflections on cultural property nationalism. International Journal of Cultural 
Property, v. 12, p. 393-423, 2005.
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a esquecer de que o mundo globalizado nos colocou, efetivamente, “no 
mesmo barco”19. Criticar e transformar esse mundo requer que aprenda-
mos a colaborar e a trabalhar em equipe. Convido os leitores para entrar 
conosco nessa maré de engajamento. E desejo que eles possam aprender 
tanto quanto eu aprendi com Yussef.

Pelotas, 28 de novembro de 2012.

LÚCIO MENEZES FERREIRA
Laboratório Multidisciplinar de Investigação 

Arqueológica/LÂMINA – UFPel;
Bolsista de produtividade-CNPq.

19 SLOTERDIJK, Peter. No mesmo barco: ensaio sobre a Hiperpolítica. São Paulo: Esta-
ção Liberdade.


