
Patrimônio Histórico e Educação Patrimonial 

 

No Brasil a legislação sobre conservação e preservação do patrimônio, 

instituídos em 1986, declaram como estudos técnicos de abrangência sobre o 

impacto ambiental e elementos socioeconômicos, incluindo respectivamente, 

monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, assim como 

o patrimônio paisagístico, cultural, histórico e arquitetônico.1 

O patrimônio histórico pode ser definido como uma vertente particular da 

ação desenvolvida pelo poder público para a instituição da memória social, 

(RODRIGUES, 1996, p. 195. Apud Soares, p. 20.) podendo hoje ser estendido 

a lugares e atividades culturais de uma comunidade, mas se caracterizando 

como a construção de uma memória coletiva transformada em patrimônio. 

“O patrimônio cultural pode ser dividido em três grandes categorias: a) 

aqueles pertencentes à natureza (clima, vegetação, acidentes geográficos); b) 

aqueles pertencentes as técnicas (o saber fazer) e c) aqueles pertencentes aos 

artefatos (aquilo que é construído pelo homem com a natureza e o saber fazer) 

que então, torna-se a própria construção do homem utilizando o seu entorno 

para adequá-lo a sua necessidade através da cultura” (LEMOS, 1985, p.9-10. 

Apud Soares, p. 21). 

É essencial para a definição do conceito de patrimônio a 

contextualização do objeto que será abordado, a fim de que seja ele um 

representante da memória a ser preservada. 

“Objetos comuns, em lugares comuns e em tempos passados (ou 

esquecidos) adquirem outro sentido quando nos possibilitam visualizar outros 

modos de vida, outras utilizações do espaço e outros tempos diferentes do 

nosso”. (SOARES, p. 21) 

Define-se cultura como uma forma de fazer passada (um saber fazer), 

que se adequou em um tempo histórico as necessidades do período, e que 

pode ou não ser suprimida por novas formas culturais. 

A preservação do patrimônio está intimamente ligada a constituição de 

uma memória coletiva de algum determinado passado, que tende a ser 

também elemento de diferenciação social, já que cada indivíduo constrói uma 
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memória de seu “lugar social”.  

“O patrimônio se destaca dos demais lugares de memória uma vez que 

o reconhecimento oficial integra os bens a este conjunto particular, aberto as 

disputas econômicas e simbólicas, que o tornam um campo de exercício de 

poder. Mais que um testemunho do passado, o patrimônio é um retrato do 

presente, um registro das possibilidades políticas dos diversos grupos sociais, 

expressas na apropriação de parte da herança cultural.” (RODRIGUES, 1996, 

p. 195. Apud Soares, p. 22) 

O patrimônio pode ser visto como uma construção social pautada muitas 

vezes por classes ou ideologias dominantes, que a partir da memória de uma 

coletividade “inventam” os “bens culturais” de uma comunidade. 

A educação patrimonial tem como objetivo trazer à tona todos os grupos 

sociais envolvidos, valorizando e incentivando novas propostas e alternativas  

de resguardo e ativação da memória. A conscientização das comunidades 

acerca da importância da criação, da valorização e da preservação dos 

patrimônios locais, é um exercício de interação da população com os 

patrimônios da sua região, ao seu saber local.2 

A melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. A melhor forma de 

contar a História é pensá-la. A melhor forma de assegurar a identidade é 

mantê-la.3 
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