
PATRIMÔNIO CULTURAL



INICIANDO

Prezados estudantes e responsáveis,

Não estamos, definitivamente, atravessando um momento fácil. Todos estão 
impedidos, de alguma forma, de fazer algo que gostam. É tempo de nos 
preservarmos e desejo que a atividade aqui sugerida atenda o propósito de instigar 
a busca por conhecimento, ocupando as mentes e colaborando para um isolamento 
menos “pesado”. Sem cobranças, com leveza! 

Vamos conhecer mais sobre um conceito que pode ser interessante sob diferentes 
pontos de vista, isto é, o patrimônio. Pode ser pelo interesse por história, pelo 
interesse em culturas diferentes, pelo interesse sobre religiosidades ou pelo gosto por 
viagens, entre outros, mas é pouco provável que os patrimônios não façam parte, em 
algum momento, da vida de todos. Sendo assim, vamos começa... 



CURIOSIDADE SOBRE A FUNDAÇÃO 

Carta de Mário de Andrade ao Ministro 
da Educação, Gustavo Capanema, 
encaminhando a proposta de criação do 
Serviço de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 1936. Esta 
instituição é origem para o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, que atua, através de diversas 
medidas, da proteção aos patrimônios 
culturais no Brasil.



Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

AS BASES LEGAIS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA 



ORGANIZANDO O PENSAMENTO 

Comece sua pesquisa, entrando no site do Iphan, http://portal.iphan.gov.br . A partir 
desta fonte de pesquisa, guarde alguns questionamentos. Eles deverão acompanhar 
sua exploração e não precisam ser respondidos agora, mas sim, ao final.

1- O que é um patrimônio cultural? 

2- Qual a importância do patrimônio para a vida de uma sociedade?

3- Qual a relação entre o patrimônio cultural e a área do conhecimento conhecida 
como história? 

http://portal.iphan.gov.br/


PATRIMÔNIO MATERIAL
O patrimônio material protegido pelo Iphan é composto por um conjunto de bens culturais 
classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: arqueológico, 
paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. A Constituição Federal 
de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a 
existência de bens culturais de natureza material e imaterial e, também, ao estabelecer outras 
formas de preservação – como o Registro e o Inventário – além do Tombamento, instituído 
pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembr de 1937, que é adequado, principalmente, à 
proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos.

Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como os cidades históricas, sítios 
arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como coleções arqueológicas, 
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 
cinematográficos.

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276


PESQUISANDO...

Vamos lá, acessando o site do IPHAN, pelo link indicado, existem um conjunto de 
explicações sobre o processo de escolha dos patrimônios e como se pretende 
preservá-las. Sendo assim:

1- O que é, como funciona, e para que serve o processo de tombamento dos 
patrimônios?

2- Faça uma lista de patrimônios materiais explicando o que são e onde estão:

3- No seu entendimento, qual a importância de tombar um patrimônio material?



PATRIMÔNIO IMATERIAL
Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 
manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 
musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 
coletivas). A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio 
cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial.

Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser preservado pelo Estado em 
parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam referências dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 
gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) define como 
patrimônio imaterial "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, 
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns 
casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural." Esta definição está de 
acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo 
Brasil em março de 2006.

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234


PESQUISANDO...

Este tipo de patrimônio pode ser considerado mais complicado de entender as 
propostas de preservação, pois não estamos falando de um prédio ou uma 
montanha, mas sim de manifestações culturais.

1- Faça uma lista com as manifestações que acho mais legais, explicando o que são 
cada uma delas?

2- Como se pretende proteger os patrimônios imateriais?

3- Você observa alguma relação entre o patrimônio imaterial e a valorização de 
uma diversidade cultural na sociedade?



PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

O Brasil possui mais de 26 mil sítios arqueológicos cadastrados e reconhece a importância desses bens como representantes dos
grupos humanos responsáveis pela formação da identidade cultural da sociedade brasileira. A proteção dos bens de natureza 
arqueológica está presente, desde a criação do Iphan, no texto do Decreto-Lei nº 25, de 1937. Reconhecidos como parte integrante
do Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, os bens de natureza material de valor 
arqueológico são definidos e protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, sendo considerados bens patrimoniais da União.

Também são considerados sítios arqueológicos os locais onde se encontram vestígios positivos de ocupação humana, os sítios 
identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, "estações" e "cerâmicos”, as grutas, lapas 
e abrigos sob rocha. além das inscrições rupestres ou locais com sulcos de polimento, os sambaquis e outros vestígios de atividade 
humana. São passíveis de processo judicial por danos ao patrimônio da União e omissão, por exemplo, os proprietários de terras que 
encontrarem qualquer achado arqueológico e não comunicarem ao Iphan no prazo de 60 dias.

Todos os sítios arqueológicos têm proteção legal e quando são reconhecidos devem ser cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos (CNSA). Com a criação do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) o Iphan atendeu à necessidade de fortalecimento 
institucional da gestão desse patrimônio, normatizada pelo Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009. Cabe ao CNA, a elaboração 
de políticas e estratégias para a gestão do patrimônio arqueológico, a modernização dos instrumentos normativos e de 
acompanhamento das pesquisas arqueológicas que, em duas décadas, aumentaram de cinco para quase mil ações por ano.

Entre as principais atividades do Centro estão o desenvolvimento de ações de acautelamento (tombamento e proposição de medidas 
diversas para a proteção e valorização do patrimônio arqueológico), a autorização e a permissão para 
realização, acompanhamento e fiscalização de pesquisas arqueológicas; e a implementação de diversas ações de socialização do 
patrimônio arqueológico. O instrumento central para orientação dessas ações é o Plano Diretor Estratégico, que deve estabelecer a 
política nacional para o patrimônio arqueológico quanto à identificação, pesquisa, proteção, promoção e socialização, incluindo um 
modelo institucional de gestão e um programa de tombamento de bens de natureza arqueológica, dentre outras ações.

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1376/

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1376/


PESQUISANDO...

1- Já tinha ouvido falar  sobre arqueologia? Para compreender melhor, faça uma 
pesquisa no “google” e explique o que entendeu sobre o que é a arqueologia?

2- O que diferencia esse tipo de patrimônio dos materiais e imateriais, apresentados 
anteriormente?

3- Quais são as principais estratégias de preservação para o patrimônio 
arqueológico? 



PATRIMÔNIO MUNDIAL
A Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada em 1972 pela Organização das Nações 
Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO), tem como objetivo incentivar a preservação de bens culturais 
e naturais considerados significativos para a humanidade. Trata-se de um esforço internacional de 
valorização de bens que, por sua importância como referência e identidade das nações, possam ser 
considerados patrimônio de todos os povos.

Cabe aos países signatários desse acordo indicar bens culturais e naturais a serem inscritos na Lista do 
Patrimônio Mundial. As informações sobre cada candidatura são avaliadas pelos órgãos assessores da 
Convenção (Icomos e IUCN) e sua aprovação final é feita, anualmente, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, 
composto por representantes de 21 países. O Brasil ratificou a Convenção, em 1978.

De acordo com a classificação da UNESCO, o Patrimônio Cultural é composto por monumentos, grupos de 
edifícios ou sítios que tenham valor universal excepional do ponto de vista histórico, estético, arqueológico, 
científico, etnológico ou antropológico. Incluem obras de arquitetura, escultura e pintura monumentais ou de 
caráter arqueológico, e, ainda, obras isoladas ou conjugadas do homem e da natureza. São 
denominadas Patrimônio Natural as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de 
espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético 
excepcional e universal.

http://portal.iphan.gov.br



PESQUISANDO...

Pesquisar sobre Patrimônios Mundiais pode ser bem interessante em vários sentidos...

1- O que faz um patrimônio nacional ser considerado patrimônio para toda a 
humanidades?

2- Quais patrimônios mundiais podem ser encontrados aqui no nosso país?

3- Procure patrimônios mundiais interessantes em outros países e compare com os 
brasileiros: 



FINALIZANDO

É o momento de responder aquelas primeiras perguntas:

1- O que é um patrimônio cultural? 

2- Qual a importância do patrimônio para a vida de uma sociedade?

3- Qual a relação entre o patrimônio cultural e a área do conhecimento conhecida 
como história? 

E, se a noção de patrimônio lhe pareceu importante para as sociedades, gostaria de 
propor que fizesse uma adaptação para os seus “patrimônios individuais ou 
coletivos”. Quais bens materiais ou imateriais você considera que são fundamentais 
para a sua vida?


