
Patrimônio Cultural e suas representações 

 

Ao longo de nossa existência construímos e elegemos significados e 

valores que nos identificam e nos caracterizam como indivíduos e também 

como grupo. Esta construção individual pode ser vista também pelo viés 

coletivo, quando transpomos os “bens” dados como pertencentes a um 

indivíduo para um grupo. Um conjunto de bens, de objetos, que em sua 

representação se tornam uma reserva de valores, pode ser denominado como 

patrimônio.1   

A construção de uma memória, partindo destes patrimônios, constituídos 

pela história e sua referente representação, caracterizaram elementos 

fundamentais para a formação de uma identidade social de um determinado 

grupo. Uma sociedade constrói sua história simbolicamente por meio de um 

sistema de ideias, imagens, símbolos, que constituem a sua representação da 

“realidade” dos fatos.2 

Este universo cultural construído através de uma memória coletiva e 

consolidada pela consciência coletivo do grupo, mobilizam a memória coletiva 

e afirmam a identidade de um determinado grupo.3 A noção de pertencimento 

dada pela memória e pela identidade social, são elementos nacionalistas 

pautados nos processos históricos do século XIX, pelas sociedade modernas, 

industrializadas, onde o patrimônio surge como mecanismo de acelerar os 

sentimentos nacionalistas e simbólicos identitários dos Estados-Nação 

europeus.4 

Uma cultura e uma história comuns, que unem e identificam uma 

população, passaram a ser buscadas e construídas para edificar uma 

semelhança cultural.5 

O patrimônio passou a ser um importante elemento de legitimação social 

e cultural de um grupo, onde uma determinada identidade passa a ser 

representada. A construção deste processo se dá de maneira anacrônica, na 

medida em que a construção de uma nação se pauta na constituição da 
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nacionalidade, posterior a sua formação politica e simultânea ao processo de 

identificação e representação da sociedade, já que esta é uma construção de 

um determinado setor da sociedade e serve para se construir a memória 

nacional e coletiva. 

“[…] compreendê-lo (o patrimônio) como uma interpretação ou recriação 

da história, que transmite informações de origem e de continuidade, que além 

de dotarem um grupo de um sentimento de identidade comum, contribui para a 

legitimação das instituições sociais que se tornam responsáveis pela 

manutenção, na sociedade, das representações construídas a partir dele.6” 
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