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A realização do IV PYDES, entre os dias 1 a 3 de dezembro de 2015, pelo Departamento de
Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas – DECSPP e Programa de Pós Graduação em
Planejamento e Análise de Políticas Públicas – PPGPAPP, da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais – FCHS/UNESP, campus da cidade de Franca, estado de São Paulo, Brasil materializou
diversas conquistas para a comunidade acadêmica nacional e internacional.
Entre elas citam-se a manutenção das expectativas em dar continuidade à edição do PYDES, de
maneira ampliada, de um grupo de investigadores da Universidade Autônoma de Guerreiro
(UAG), campus Acapulco, da Universidade Autônoma de Campeche (UAC) e do Corpo
Acadêmico em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, todos do México, onde o PYDES
teve inicio em 2008.
Nesse sentido durante a cerimônia de encerramento do III PYDES, em 2013, na bela e
progressista cidade mexicana de Acapulco, apoiados por membros do DECSPP e PPGPAPP, da
FCHS/UNESP, já citados, estes órgãos foram indicados para abrigar o IV PYDES, cuja
incumbência foi honrosamente aceita pelos seus responsáveis.
Ressalta-se que o IV PYDES proporcionou ao DECSPP e PPGPAPP da FCHS, destacadas
contribuições ao cumprimento de objetivos institucionais estratégicos da UNESP. Entre eles
destacam-se:
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1) A consolidação das relações acadêmicas iniciadas, em 2012, com a UAG Universidade
Autônoma de Guerreiro, campus Acapulco, a UAC - Universidade
Autônoma de Campeche e o Corpo Acadêmico em Patrimônio e Desenvolvimento
Sustentável, do México;
2) O marco inicial de comunicação e conexão entre do DECSPP e PPGPAPP e outros
centros acadêmicos e de pesquisa no Brasil e exterior como passo fundamental na
indução da política de internacionalização da UNESP;
3) A transformação do Campus Franca, da UNESP, durante os dias 1 a 3 de dezembro
de 2015, num centro multinacional de exposição e debates interdisciplinares sobre o
estado da arte de variados espaços geográficos brasileiros e mundiais, em patrimônio e
desenvolvimento sustentável, entre renomados especialistas de diferentes cidades e
regiões e múltiplos ramos da ciência. Ou seja, Administração, Antropologia,
Arquitetura, Biologia, Ciências Sociais, Direito, Ecologia, Engenharia, Filosofia,
Geografia, História, Marketing, Relações Internacionais, Serviço Social, Turismo,
Urbanismo, entre outros.
Além disso, verificou-se que nas Conferências, Mesas Redondas, nos Minicursos, na Oficina;
nas apresentações orais e dos pôsteres, os participantes socializaram as suas reflexões sobre
eixos temáticos situados entre as prioridades elegidas no atual contexto mundial do avanço
científico. Senão vejamos: Políticas Públicas, Legislação e Sustentabilidade; Patrimônio
Cultural (material e imaterial) e Natural; Estratégias Sustentáveis de Gestão Socioambiental;
Sustentabilidade Social na Luta contra da Fome e a Miséria, Turismo e seus Impactos
Ambientais no Meio Ambiente; Educação e Sociedade no Século XXI; Arqueologia Industrial
em seus aspectos Históricos e Geográficos; e Aplicação de Métodos e Técnicas Sustentáveis na
Gestão de Resíduos.
Como não bastasse, cumpre salientar que a realização da quarta edição do PYDES superou
todos os objetivos propostos inicialmente tanto em número de artigos inscritos, cerca de 400,
quanto às áreas temáticas conforme já citado.
Igualmente ocorreu com a expressiva participação de docentes e pesquisadores nas atividades de
preparação e divulgação, assim como na programação do PYDES das seguintes instituições
universitárias ibero-americanas: Universidade Alberto Hurtado, Chile; GIECRYAL - Grupo
Interdisciplinar de Estudos Críticos e de América Latina/ UA - Universidade de Alicante,
Espanha; Universidade Andina Simón Bolivar, Bolívia; Universidade Autônoma de Guerreiro,
Corpo Acadêmico em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, e Universidade Autônoma de
Campeche, México; Universidade Nacional de Colombia, sede Amazônia, Colombia; Escola de
Ciências Geográficas, da Universidade Nacional de Costa Rica, do país homônimo; Centro de
Investigação de Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa, Portugal; Instituto de Filosofia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente (CIMA), e Grupo de Estudos sobre Meio Ambiente e Sociedade - GEMAS, Cuba.
Destacam-se nesse contexto os docentes e pesquisadores das instituições brasileiras como:
Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da
Universidade de São Paulo (SP); DECSPP e LABDES/PPGPAPP/FCHS/UNESP/Campus
Franca (SP), Departamento de Geografia/UNESP/ Campus Rio Claro (SP); Universidade do
Estado de Minas Gerais, Campus Passos (MG); Programa de Pós-graduação em Qualidade
Ambiental, da Universidade FEEVALE, Campus II, Novo Hamburgo (RS); e Centro
Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto (SP).
Os resultados das reflexões emanadas do IV PYDES inspiraram a elaboração, aprovação e
publicação da CARTA DE FRANCA, que expõe a síntese dos conteúdos tratados no evento, os
quais explicitam as potencialidades e limitações para sua efetivação. A ideia que norteia este
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documento é a de estimular o compartilhamento das autoridades e lideranças brasileiras e dos
países dos membros das instituições participantes desse evento na efetivação prática das
potencialidades, e solução das limitações, do estado da arte em Patrimônio e Desenvolvimento
Sustentável. Nesse sentido, os artigos científicos relativos aos temas tratados no PYDES, e
disponibilizados para consulta pública (http://www.franca.unesp.br/#!/departamentos/decspp/),
são, ao mesmo tempo, autoexplicativos e orientadores de ações a serem implantadas e/ou
aperfeiçoadas.
Os intercâmbios acadêmicos propiciados no IV PYDES, por sua vez, originaram a criação e
institucionalização, na FCHS/UNESP/Franca, Brasil, da REPYDES - Rede Internacional de
Pesquisa em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável que se fundamentou nos projetos já
desenvolvidos pelos seus participantes entre 2013 a 2015, e apresentados durante a
programação. Também estimulou a concessão do apoio da prestigiosa REVISTA
GEOGRAPHOS, na publicação da presente edição especial com os artigos selecionados pelo
Comitê Organizador do IV PYDES, cujo fato agrega, de modo particular, um extraordinário
valor a este importante evento internacional em Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável.
Desse modo, ao encerrar esta apresentação cabe consignar o reconhecimento dos trabalhos
realizados pelos/as docentes e pesquisadores/as Drª Analúcia Bueno dos Reis Giometti, Drª
Célia Maria David, Dr. Agnaldo de Souza Barbosa, Dr. Naú Silvério Niño Gutierrez, Drª
Nidélvia Bolivar Fernandez. Dr. Alexandre Marques Mendes, Dr. Mauro Ferreira e pela
valorosa equipe de apoio, que induvidosamente contribuíram para o pleno êxito do IV PYDES.
Ainda congratula-se com a Drª Susana Rengel Rojas, da Universidade Andina Simón Bolívar,
Bolívia, por aceitar de maneira entusiasmada a sua indicação para realizar a quinta edição do
PYDES, em seu país.
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Pau Brasil, árbol símbolo do IV PYDES-2015
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