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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Objeto de conhecimento: Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em 

que vive. 

 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 

 

O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou 

imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e 

científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade 

e para a humanidade. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação 

do patrimônio histórico cultural são historiadores, historiadores da arte, antropólogos, 

paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. 

 

O que é patrimônio histórico cultural? 

Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico cultural por algum órgão ou 

entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi “tombado” como patrimônio. Podem ser 

bens considerados patrimônio histórico cultural: obras de artes plásticas (pinturas, esculturas, 

ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral); construções e conjuntos 

arquitetônicos (cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos); festas e festividades; 

músicas; elementos culinários, entre outros representantes das diversas culturas ainda existentes 

ou que já existiram no mundo. 

O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico cultural são a sua relevância 

histórica para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da preservação desse 

bem para a consequente manutenção cultural daquele povo. 

Por estarmos diariamente em contato com aqueles bens culturais, nós desenvolvemos certo 

apreço pela sua preservação devido ao fato de que esse convívio é fator decisivo para a formação 

das nossas identidades. 

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm 
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A seguir há imagens de patrimônios históricos existente em nosso país, veja só: 

 

Centro Histórico de Ouro Preto (MG) 

 

Centro Histórico de Olinda (PE) 

 

Ruínas de São Miguel das Missões (RS) 

 

Centro Histórico de Salvador (BA) 

 

Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em 

Congonhas (MG) 

 

Brasília (DF) 

 

 

Parque Nacional Serra da Capivara (PI) 

 

Centro Histórico de São Luís (MA) 
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Centro Histórico de Diamantina (MG) 

 

Centro Histórico de Goiás (GO) 

 

Praça São Francisco em São Cristóvão (SE) 

 

Paisagens Cariocas, Rio de Janeiro (RJ) 

 

Pampulha, Belo Horizonte (MG) 

 

Cais do Valongo, Rio de Janeiro (RJ) 

Fonte: https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/patrimonios-culturais-da-humanidade-unesco-brasil/ 

Acessado em 14/04/2020 

 

 

1- Esses locais acabam atraindo muitos turistas que querem conhecer mais sobre a história 

do nosso país. Muitas vezes vão acompanhados de guias turísticos que são profissionais 

que conhecem detalhes sobre a história desses lugares e os apresentam as pessoas. 

Agora, imagine que você é um guia turístico, escolha um desses patrimônios históricos, 

faça uma pesquisa rápida com seu responsável (utilizando o Google ou YouTube), 

descubra mais detalhes sobre esse lugar e escreva um pequeno texto demonstrando como 

você apresentaria esse patrimônio histórico para um turista. 

  

https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/patrimonios-culturais-da-humanidade-unesco-brasil/
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2- Em seu caderno, transforme uma das imagens mostradas anteriormente em uma obra de 

arte. Veja alguns exemplos: 

 

Os candangos (Brasília) 

 

Pintura do monumento “Os candangos” 

 

Paisagens cariocas (RJ) 

 

Pintura representando paisagens cariocas 

Fonte: https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 

 

Use sua imaginação e os materiais que quiser, lembre-se, pode ser sobre qualquer um dos 

patrimônios históricos que vimos no início da atividade. 


