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Olá, estudantes! Como vão? Esperamos que vocês e os seus estejam bem! 

 

Nesta atividade pedagógica, pretendemos apresentar reflexões sobre a 

questão dos patrimônios culturais. Importante lembrarmos do caminho 

percorrido até aqui. Em um primeiro momento, oferecemos atividades em que 

destacamos a relevância dos estudos históricos. Em seguida, tentamos, por 

meio das narrativas biográficas (inclusive os relatos de vida dos próprios 

estudantes), revelar a importância das trajetórias individuais nos processos 

históricos.  

Acreditamos que, agora, podemos explorar outros aspectos da nossa 

relação com o tempo. Trata-se de uma reflexão que tenta articular as ideias 

de documentos, monumentos e patrimônios.  

O historiador Jacques Le Goff destaca que a palavra de origem latina 

monumentum nos remete às ideias de memória e de fazer recordar. Deste 

modo, monumentum seria um sinal do passado e que consegue perpetuar 

alguma recordação. Esculturas, obras arquitetônicas, lugares, saberes ou 

mesmo um documento escrito podem representar um legado da memória 

coletiva de determinado grupo social. 

Contudo, considerando o sentido amplo dos termos “documento” e 

monumento”, há diferenças significativas. Enquanto o “documento” está, 

muitas vezes, guardado nos arquivos para uso dos especialistas, o 

“monumento” é visitado pela população, tocado, fotografado, reproduzido. Os 
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monumentos são representações que fortalecem uma determinada identidade 

social. Assim, quando há alguma ação política deliberada, no sentido de 

preservá-los, eles se tornam patrimônios. 

Neste sentido, indicamos a leitura do texto a seguir. 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E SEU SIGNIFICADO 

 
Com o incêndio do Museu Nacional, no Brasil e, mais recentemente, da Catedral de Notre-Dame, 

em Paris, muito tem se falado a respeito de patrimônios culturais e sua preservação. Mas você sabe o 

que é um patrimônio, como se classifica e qual sua importância em nosso país e no mundo? Afinal, o 

que é patrimônio? Antes de mais nada, é importante que fique claro para você que um patrimônio pode 

ser declarado tanto internacionalmente quanto nacionalmente.  

 
Patrimônio Cultural Mundial 

Internacionalmente, a organização responsável por isso é a UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Para a UNESCO, a definição de Patrimônio Cultural está 

dentro da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972. Na 

convenção, um Patrimônio Cultural fica definido como os: 

● “monumentos – obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de 

estrutura de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos de valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;” 

● “conjuntos – grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude de sua arquitetura, 

unidade ou integração na paisagem têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da 

arte ou da ciência;” 

● “locais de interesse – obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as 

zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com o valor universal excepcional do ponto de 

vista histórico, estético, etnológico ou antropológico”. 

Assim, para essa organização, um Patrimônio Cultural é entendido como Patrimônio Mundial ou 

seja, “nosso legado do passado, que vivemos no presente e passaremos para as gerações futuras”, e 

deve ser preservado nacionalmente e internacionalmente. Com base nisso, A UNESCO fornece 

uma lista de Patrimônios Mundiais. Dentro dela, o Brasil possui 14 Patrimônios Culturais: 

  

https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf
https://whc.unesco.org/en/list/
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1. A cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais, desde 1980. 

 

Foi aqui, na antiga Vila Rica, que o episódio da Inconfidência Mineira, uma conspiração contra o domínio 

da Coroa Portuguesa, aconteceu. Ouro Preto, erguida no século XVII, foi tombada em 1980. Seu bom 

estado de preservação conta histórias do período da ascensão da exploração do ouro no estado. E as 

esculturas barrocas de Aleijadinho, o maior artista do Brasil colonial, combinadas com as pinturas de 

Manuel da Costa Athaide, dão à cidade uma importância artística que só poderia resultar em seu 

tombamento pela Unesco.   

 
2. O centro histórico de Olinda, em Pernambuco, desde 1982. 

 

Erguida pelos portugueses em 1535 no alto de morros que dão uma visão estratégica para o Oceano 

Atlântico e para o porto, Olinda foi um importante entreposto na época da exploração da cana-de-

açúcar - contexto que durou quase dois séculos. Suas ruelas pontilhadas por casinhas com fachadas 

coloridas vão dar no ponto mais alto da cidade – a Catedral Alto da Sé.  
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3. As ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, desde 1983. 

 

Erguidas pelos padres jesuítas em território pertencentes aos índios Guaranis entre os séculos XVII e 

XVIII, as construções serviam como polos catequizadores das pessoas que moravam aqui. Tombadas 

pela Unesco em 1983, as ruínas das missões jesuíticas constituem-se em um conjunto arquitetônico 

espalhado entre o sul do Brasil e a Argentina – ali, viveu uma comunidade de indígenas. Quatro ruínas 

ficam do lado argentino, e no lado brasileiro, restou a de São Miguel das Missões.     

 
4. O centro histórico de Salvador, na Bahia, desde 1985. 

 

Os prédios coloridos do centro histórico da primeira capital do Brasil foram tombados como Patrimônio 

Cultural da Humanidade em 1985. Outro critério para o tombamento, segundo a Unesco, foi a 

importância histórica da cidade como um ponto de conversão entre as culturas dos europeus, dos 

africanos e dos indígenas, o que evidencia a história de exploração por parte dos brancos. Esse critério 

também foi usado para tombar outras cidades marcadas por histórias de exploração, como Havana 

(Cuba) e Cartagena (Colômbia). 
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5. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo (MG), desde 

1985. 

 

Se um dos fatores que fez Ouro Preto tornar-se Patrimônio da Humanidade foi a obra de Aleijadinho, 

presente em quase todas igrejas da cidade mineira, imagine uma construção repleta de obras do maior 

artista do barroco brasileiro. O Santuário de Congonhas, construído na segunda metade do século 

XVIII, tem sete capelas que ilustram a Via Crucis e uma escadaria exterior decorada com estátuas dos 

profetas católicos, feitas em pedra-sabão.     

 

6. O Plano Piloto de Brasília, desde 1987. 

 

Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987, a cidade é, segundo a Unesco, um divisor 

de águas na história do planejamento urbano. Esse "exemplo definitivo de urbanismo modernista do 

século XX" foi fundado em 21 de abril de 1960, tem o plano piloto idealizado por Lucio Costa e os 

edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer. A ideia do presidente da época, Juscelino Kubitschek, era 

de criar do zero uma nova capital para o Brasil, e transferir os três poderes da República para aquele 

pedaço de planalto no meio do cerrado brasileiro.  
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7. O Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, desde 

1991. 

 

Um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul, o Parque Nacional da Serra da Capivara é 

repleto de cavernas rochosas cobertas de pinturas rupestres – representações artísticas pré-históricas 

(são mais de 300 pontos de interesse, espalhados numa área de 214 quilômetros de circunferência). 

Algumas pinturas foram feitas há mais de 25 mil anos e relatam a vida, os costumes, as lendas e a 

cultura do povo que originou a ocupação do continente Americano. Ele foi fundado em 1979, mas só 

ganhou o status de Patrimônio da Unesco em 1991.     

 

8. O centro histórico de São Luís, no Maranhão, desde 1997. 

 

A capital maranhense é uma mistura só: colonizada por franceses, ocupada por holandeses e também 

pelo povo português. Datada do século XVII, a cidade foi tombada em 1997 graças à preservação das 

ruas retangulares e da arquitetura colonial portuguesa. Pode-se observar caminhando pelas ruas 

históricas a enorme coleção de azulejos portugueses, que enfeitam as fachadas e os interiores dos 

casarões antigos.   

 9. O centro histórico de Diamantina, em Minas Gerais, desde 1999. 
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Uma das cidades históricas mais peculiares do estado de Minas Gerais recebeu o título de Patrimônio 

da Unesco em 1999. Foi construída no século XVIII em meio a montanhas rochosas, de difícil acesso – 

justamente porque estas montanhas estavam recheadas de diamantes. As construções são mais 

simples e, apesar de o barroco ainda ser o estilo arquitetônico, diferem-se muito do restante das cidades 

históricas mineiras. As igrejas, por exemplo, parecem-se com as casas – e muitas delas têm apenas 

uma torre, como na foto. 

 

10. O centro histórico de Cidade de Goiás ("Goiás Velho"), desde 2001. 

 

Construída no século XVIII, de maneira a respeitar a geografia local, Goiás Velho (como é chamada 

pelos mais íntimos) é um emaranhado (...) de casinhas e igrejinhas em meio a ruas sinuosas, e quase 

nenhuma delas é plana. (...) A capacidade dos fundadores em erguer uma cidade em meio a 

montanhas, inspirados na arquitetura europeia, mas usando recursos locais, foi um dos motivos para 

a cidade ser tombada. (...) 

 

11. A Praça de São Francisco, em São Cristóvão, em Sergipe, desde 2010. 
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Essa praça quadrada na pequena cidade de São Cristóvão, no interior do Sergipe, é um exemplo da 

arquitetura típica dos franciscanos, ordem religiosa que também colonizou o Nordeste brasileiro. 

Cercada por edifícios históricos como a Igreja de São Francisco, a Santa Casa de Misericórdia, o Palácio 

e as casas erguidas entre os séculos XVIII e XIX, a praça recebe desde os tempos remotos importantes 

manifestações culturais e sociais.    

 

12. As paisagens do Rio de Janeiro, entre a montanha e o mar, desde 2012. 

 

Os atrativos naturais em conjunção com o urbanismo carioca fazem do Rio de Janeiro uma das cidades 

mais belas do planeta. Em 2012, a Unesco tombou as paisagens formadas entre o mar e as montanhas 

como Patrimônios da Humanidade. O Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Corcovado (com 

a estátua do Cristo Redentor), a praia de Copacabana, o aterro do Flamengo e as colinas que cercam 

a Baía de Guanabara fazem parte da lista de intocáveis. O "conjunto da obra" rende ao Rio o status de 

uma das cidades mais mencionadas na arte, na literatura, na música e na poesia brasileiras – um dos 

fatores que fez a Unesco incluir a cidade no rol dos patrimônios mundiais. 

 

13. O conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, desde 2016. 
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Desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com projeto urbanístico de Lúcio Costa, o bairro da 

Pampulha foi concebido (...) para ser conhecido como o bairro mais lindo do Brasil. As construções 

ficam ao redor de um lago artificial, e as mais famosas são a Igreja de São Francisco de Assis (foto), 

adornada com painéis do artista brasileiro Cândido Portinari, a marquise e os jardins que circundam a 

lagoa, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha. Para a Unesco, a Pampulha reflete a influência 

das tradições locais, o clima brasileiro e a inclusão de cenários naturais na arquitetura moderna. 

 

14. O sítio arqueológico de Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, desde 2017. 

 

Localizado na região portuária do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo foi o mais importante porto de 

entrada de africanos escravizados no Brasil. As ruínas do Cais são resquícios da chegada de 

escravizados no Brasil e lançam luz na história da escravidão no país, sendo reconhecidas pela Unesco 

como local de memória de eventos traumáticos e de sobrevivência, como ocorre com o Campo de 

Concentração de Auschwitz, na Polônia. 

Patrimônio Cultural no Brasil 
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Já nacionalmente, não é de hoje que esse conceito tem sido discutido em nosso país. As 

discussões sobre a proteção do patrimônio histórico brasileiro iniciaram na primeira metade do século 

XX. Na Constituição de 1937 ficava definida a proteção de monumentos históricos, artísticos e culturais: 

   Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou 

os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados 

especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos 

serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. 

Em meio a essas discussões, foi promulgado o Decreto-Lei Federal nº 25 de 30 de novembro de 

1937. Dentro dela, vem uma importante definição de Patrimônio Histórico, um tipo material de 

Patrimônio Cultural. Nessa definição se enquadram instituições como o Museu Nacional brasileiro: 

“Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” 

Outro ponto importante dessa lei é que passou a utilizar o tombamento como forma de 

proteção ao patrimônio nacional. A legislação foi aprovada quase ao mesmo tempo em que foi criada 

a entidade pública responsável pelo Patrimônio no Brasil, IPHAN que, à época de sua criação 

denominava-se Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Tanto a lei de 

tombamento federal quanto o SPHAN foram criadas durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, 

reafirmando sua política nacionalista e de busca por uma identidade nacional. (...) 

 
Patrimônio Cultural Material 

[A categoria de “patrimônio cultural material” refere bens culturais] que podem ser percebidos e 

reconhecidos pela coletividade a partir de sua existência física/material. No processo de tombamento – 

que acaba sendo uma forma de proteção – são identificadas características materiais desses bens. 

Podem-se citar como exemplos informações sobre de que materiais são feitos, o período e a técnica de 

construção. Ou seja, características tangíveis, perceptíveis a partir de suas características físicas e 

materiais e sua permanência no espaço. (...) 

Uma vez identificados, os bens podem ser registrados em um dos quatro livros do Tombo, a 

saber: 

● Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico ou Paisagístico: Parque Nacional da Serra da 

Capivara (PI) e a Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL). 

● Livro do Tombo Histórico. Ex: cidade de Ouro Preto (MG) e o Centro Histórico da Lapa (PR).  

● Livro do Tombo das Belas Artes. Ex: o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos em 

Congonhas (MG). 

● Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

 

Patrimônio Cultural Imaterial 

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1937-a-polaca/
https://www.politize.com.br/estado-pais-nacao-diferencas/
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf
http://portal.iphan.gov.br/
https://www.politize.com.br/4-projetos-de-iniciativa-popular-que-viraram-leis/
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1937-a-polaca/
https://www.politize.com.br/nacionalismo/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608
http://www.fumdham.org.br/
http://www.fumdham.org.br/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/42/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/373/
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=125
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/370/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/370/
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[O] Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 (...) criou uma nova forma de proteção legal diferente 

do tombamento, o registro. [Dedicado aos bens culturais cuja preservação por meio do tombamento 

são inócuas, sem efeito, inúteis]. Isso porque (...) estamos falando de festas, celebrações, 

gastronomia… 

[Os bens culturais registrados também contam com Livro de Registro, a saber:] 

● Livro de Registro dos Saberes: relacionado aos conhecimentos, ofícios e técnicas tradicionais 

representativas de um grupo social, como o Modo Artesanal de Fazer o Queijo de Minas ou o Modo de 

Fazer Viola de Cocho. 

● Livro de Registro das Celebrações: locais de festas, rituais, celebrações que sejam 

importantes para a cultura e memória coletiva, como o Círio de Nossa Senhora de Nazaré ou a Festa 

do Senhor Bom Jesus do Bonfim. 

● Livro de Registro das Formas de Expressão: manifestações artísticas, literárias, cênicas, 

lúdicas, plásticas… Enfim, a forma como determinados grupos sociais se expressam e manifestam 

culturalmente. Como exemplo podemos citar o Frevo, a Roda de Capoeira e o Toque dos Sinos em 

Minas Gerais. 

● Livro de Registro dos Lugares: espaços de festas, celebrações e outras manifestações que 

tenham representatividade para a vida social, como mercados, feiras e praças. A Feira de Caruaru e 

a Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado dos Povos dos Rios Uaupés e Papuri são exemplos. 

 
Dia Nacional do Patrimônio Histórico 

No dia 17 de agosto, é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Patrimônio Histórico (...). A data 

celebra o reconhecimento do patrimônio pelas três esferas de governo – união, estados e municípios – 

e estimula ações de disseminação, educação e valorização do patrimônio histórico. A necessidade de 

preservação e valorização desses bens culturais desencadeou a criação de políticas públicas que 

buscam a perpetuação da memória coletiva, através do tombamento ou registro. (...) Essa proteção 

tem como objetivo preservar culturas e tradições importantes para a população brasileira e formação 

de sua identidade. 

Mas o exemplo do incêndio ao Museu Nacional brasileiro, ocorrido em 2018, mostra que muito 

ainda precisa ser feito para despertar no país uma real cultura de preservação de patrimônio. (...) O 

mais importante é lembrar que o patrimônio é aquilo que desperta uma memória e que, de alguma 

forma, nos identifica como pertencentes a um contexto cultural e social muito mais amplo, onde, por 

mais diferentes que sejamos, também podemos encontrar semelhanças. 

Texto adaptado de https://www.politize.com.br/patrimonio-cultural/#toggle-id-1;ht 

tps://viagemeturismo.abril.com.br/materias/patrimonios-culturais-da-humanidade- 

unesco-brasil/. 

 

 

Para aprofundar o entendimento sobre o patrimônio cultural, assista 

o vídeo a seguir 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/57
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/57
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/55
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/85
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/85
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/62
https://www.politize.com.br/capoeira-um-ato-de-resistencia/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/69
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/69
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/61
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/60/
https://www.youtube.com/watch?v=tWnZrMRLtCQ
https://www.politize.com.br/patrimonio-cultural/#toggle-id-1
https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/patrimonios-culturais-da-humanidade-unesco-brasil/
https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/patrimonios-culturais-da-humanidade-unesco-brasil/
https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/patrimonios-culturais-da-humanidade-unesco-brasil/
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Patrimônio cultural: conceito (parte 1) 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vGeXC_2nx9M 

https://www.youtube.com/watch?v=vGeXC_2nx9M

