De Patrimônio da Humanidade a humanidade do patrimônio.
Recuperação do bairro “Porto” de Valparaíso, Chile, sob um
enfoque de governança comunitária.

DE PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE A HUMANIDADE DO PATRIMÔNIO.
RECUPERAÇÃO DO BAIRRO “PORTO” DE VALPARAÍSO, CHILE, SOB UM
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RESUMO

A área chamada Bairro Porto está localizada na cidade de Valparaíso, no Chile e
foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2003. Apesar de ter
sido destino obrigatório no início do século XX e nutrir-se de uma tradição Boêmia
e cosmopolita, foi sistematicamente caindo até ser hoje marginalizada e
estigmatizada como uma "zona vermelha". O objetivo da pesquisa foi
compreender os fatores moderadores da uma gestão comunitária e socialmente
responsável do patrimônio imaterial, que sirvam para uma melhoria econômica.
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RESUMO
Sob a modalidade de pesquisa-ação participativa, a investigação foi parte do
desenvolvimento de um modelo de gestão de turismo para um bairro patrimonial, que, junto
com impulsionar um grande avanço nas possibilidades econômicas dos habitantes do setor,
é mantido através de preceitos socialmente responsáveis para salvaguardar a qualidade
de vida dos moradores, o cuidado do patrimônio material e o respeito pela cultura e as
qualidades próprias do lugar. Ao acima exposto, deve ser adicionado que sobre o
patrimônio sempre tem a sombra de gentrificação, razão pela qual, a metodologia de
trabalho tem uma raiz fortemente comunitaria.
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Os resultados mostram que o principal desafio para o trabalho sustentável
e socialmente responsável é estabelecer uma cultura de empoderamento e de
trabalho a partir de uma liderança "passiva". Isto permite que as comunidades
transformem-se culturalmente para deixar modelos de desenvolvimento
intervencionista e assistencialista, e potencializar-se a partir de suas disposições
socio-inovadora em direção à transformação urbana, para melhorar a sua
qualidade de vida com um foco integral. Assim se espera fornecer um modelo
onde o foco reside no humano do patrimônio, que é o grande interesse para a
PASTUR.
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Os resultados

Tais disposições estão em consonância com o assunto abordado na mensagem
para o dia mundial do turismo 2019 do Cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson,
prefeito da Congregação para o serviço do desenvolvimento humano Integral, por
ocasião do dia mundial do Turismo, que é comemorado em 27 de setembro. O
tema proposto para 2019 é "turismo e o emprego: um futuro melhor para todos".
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Processo

Modelo de processo comunitario
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Como a experiência terminou?
https://www.youtube.com/results?search_query=ruta+tur%C3%ADstica+la+matriz
https://www.youtube.com/watch?v=E5dhuv8J_Lw

https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/barrio-puerto-de-valparaiso-lanza-novedosa-ruta-turistica3442338https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/barrio-puerto-de-valparaiso-lanza-novedosa-rutaturistica-3442338
Travolution Ver desde 5.46-7.56)
y2mate.com - chile_turismo_comunitario_em_valparaiso_com_a_travolution_nJ_3r1KtjJI_360p.mp4
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Efeitos
Instituições sociais capazes de conduzir o processo de participação; neste caso, uma
Universidade católica e uma organização local (Corporación La Matriz).
Proeminência dos membros da comunidade e a existência de líderes locais preparados
para o diálogo com o poder.
Treinamento técnico e busca de parâmetros de qualidade de serviço.
Gestão de conflitos: poder e dinheiro.
Uma comunidade que mostra o que escondia; que se orgulha do que o envergonhava;
que é seu meio de subsistência, precisamente onde foi perdida.
Revalorização do local, como o evangelho do contexto.
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•

•

•

Animar as comunidades eclesiais para que ofereçam 'experiências turísticas
locais'. A PASTUR poderia criar a rede latino-americana dessas comunidades
para reforçar as iniciativas.
Promover um "turismo lento", “não inspirado por cânones de consumismo ou
dispostos a apenas acumular experiências, mas capaz de promover o encontro
entre as pessoas e o território e promover o crescimento no conhecimento mútuo
e respeito" (Da mensagem do Cardeal Turkson).
Criar um oficina para a promoção do turismo de base comunitária, ligando as
comunidades que pretendem oferecer serviços turísticos com os outros à
procura de uma experiência local.
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•

•

•

Assegurar e promover condições de trabalho para todos aqueles que
trabalham no sector do turismo. Se poderia avançar em uma Certificação para
América Latina que assegura este aspecto. Isto poderia se concretizar através
de um 'selo PASTUR'.
A PASTUR poderia promover programas ou destinos que vão de um
empoderamento comunitário através do turismo, como o apresentado nesta
pesquisa.
Um grande desafio: a relação fé - dinheiro - poder.
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•

•

•

Animar, incentivar e acompanhar aqueles que investem no turismo religioso.
Eles/as não podem ser excluídos/as da PASTUR. Eles/as não podem continuar
funcionando como ‘os/as ruins' no processo de encontro entre povos e culturas
que busca a PASTUR.
Articular as delegações nacionais do PASTUR com seus bispos, sacerdotes,
consagrados, consagradas e o povo de Deus, a fim de ser melhor conhecidos.
Insistir que, em um mundo técnico, a experiência humana, ligada ao turismo é
área natural da evangelização e de louvor a Deus... Laudato Si’.

AS PUBLICAÇOES

Ruta La Matriz en investigación
Lo cotidiano trascendente: pastoral urbana como camino
evangelizador. El caso de un barrio patrimonial: Valparaíso, Chile
The transcendent daily life: urban pastoral as an evangelizing path
RESUMEN: La ciudad latinoamericana se presenta fragmentada,
requiriendo una conexión más dialéctica en la acción pastoral de la
iglesia. El in-trascendente de la revelación de Dios en el barrio permite
una reflexión teológica acerca del sentido de su presencia desde lo
cotidiano; lo urbano es una realidad sensible que confronta al hombre Se
presentará el “barrio puerto” en Valparaíso (Chile), que animado por la
acción eclesial, permite ser repensado como un espacio de revelación.
Ello propicia una pastoral urbana donde la misión evangelizadora
conlleva una transformación social que potencia la dignidad humana de
quienes comparten en el sector su vida cotidiana, dado que “el reino
contempla una trasformación positiva de toda realidad humana”
PALABRAS-CLAVES: Pastoral urbana. Iglesia latinoamericana. Teología
de lo urbano. Iglesia local. Misión evangelizadora.

“La ruta de La Matriz”, resignificando el espacio, reconstruyendo al sujeto
Jiménez, M., Jiménez, G., Bravo, G., & Reveco, J. (2019). “La ruta de La Matriz”,
resignificando el espacio, reconstruyendo al sujeto. Revista EURE - Revista De Estudios
Urbano Regionales, 45(135). 1Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso, Chile
RESUMEN
La pobreza como fenómeno está presente en las políticas de naciones como Chile,
donde persisten importantes brechas de ingreso y equidad. Un discurso de
marginación y precariedad produce sujetos desprovistos de capacidades, anclados a
un espacio que los subordina y condiciona. La organización de este relato de
limitaciones, la geografía de los lugares que habitan dichos sujetos, articulan un texto
donde quedan anclados a la pobreza mediante historias de inseguridad, suciedad y
marginación. Este artículo describe el proceso de un colectivo en un sector patrimonial
de Valparaíso que se autotransformó a partir de la elaboración de una nueva
narrativa, donde desde el concepto de barrio emergió la riqueza de los lugares por
los que se transita. El diseño de una ruta orientada a los turistas sirvió para expresar
la experiencia de ser vecino del sector, a la vez que se brindaba la oportunidad de
compartir lo cotidiano —el almuerzo—, transformando así el recorrido en una
experiencia vital.
PALABRAS CLAVE capital cultural; imaginarios urbanos; transformaciones
socioterritoriales
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Ruta La Matriz en investigación
Turismo &Gobernanza comunitaria: el desafío de levantar el desarrollo
urbano desde los residentes locales
RESUMEN
Mejorar barrios excluidos puede ser una espada de doble filo, pues suele
enfocarse en la actividad económica para aumentar la riqueza, sin embargo, el
fantasma de la gentrificación provoca que el dinero no llega a sus residentes
nativos.La riqueza cultural de estos espacios convierte al turismo en una
atractiva oportunidad, pero requiere de una gobernanza comunitaria que
transforme y empodere losresidentes. Este trabajo presenta a discusión un
modelo de recuperación de barrios patrimoniales que propone integrar estos
elementos. El escenario, es un sector conocido como “La Matriz” en el barrio
fundacional de Valparaíso, declarado patrimonio de la humanidad. Un análisis
cualitativo sobre la base de investigación acción participativa, permite mirar
como la red social se organiza a partir de hilos narrativos donde existen tres
fuentes de cruce: el empresario (principalmente los propietarios de
restaurantes), el emprendedor y los vecinos. La conclusión principal es sobre los
elementos para validar cómo las intervenciones en los territorios urbanos pueden
alcanzar puntos de continuidad y avanzar hacia la sostenibilidad y
transformación urbana, tanto a medio como a largo plazo
Dr. en Teología, profesor Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

COMO ENTRAR EM CONTACTO COM O ROTEIRO

•

http://ecomapu.com/

•

https://www.facebook.com/ecomaputravel/

•

https://www.facebook.com/parroquia.valparaiso/

•

Jacqueline Pèrez: +56998797344

•

Sejan Benvindos a nosso roteiro

